Seu guia para uma amamentação bem-sucedida

VirtuaBaby

Sistemas de apoio e recursos de amamentação
Disque-amamentação/lactação do Hospital Virtua Voorhees Hospital
(856) 247-2793
Disque-amamentação/lactação do Hospital Virtua Memorial
(609) 914-7258
Apoio de amamentação da Virtua
Apoio em grupo
Consultores em lactação conduzem grupos de apoio todas as quartas-feiras
das 11:00 às 12:30 no Virtua Memorial, sala de reuniões do primeiro andar
das 14:00 às 15:30 no Virtua Voorhees, sala de reuniões do andar do jardim, lobby
B Não é preciso se inscrever | Balança para bebês disponível | Estacionamento gratuito
Apoio individual
Os consultores em lactação oferecem apoio individual mediante agendamento
Virtua Voorhees, Centro de Recursos de Amamentação, lobby B
Ligue para 1-888-VIRTUA-3 para marcar um horário

La Leche League
Apoio de Amamentação da Comunidade
www.lalecheleaguenj.org
La Leche League International
1-800-La Leche (1-800-525-3243)
Escritórios da WIC
WIC é para mães de baixa ou sem renda e crianças com risco de problemas de nutrição ou saúde.
Condado de Burlington:
609-267-4304

Condado de Camden:
Atco: 856-809-2111
Blackwood: 856-302-1405
Camden: 856-225-5050

Condado de Gloucester:
Paulsboro: 856-423-7160
Sewell: 856-218-4116
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Por que é importante
amamentar
A amamentação protege os bebês
1. O leite materno inicial é ouro líquido.
Conhecido como ouro líquido, o colostro é o primeiro leite
materno espesso e amarelado que você produz durante
a gravidez e logo após o nascimento. Esse leite é muito rico
em nutrientes e anticorpos para proteger seu bebê. Embora
o bebê receba apenas uma pequena quantidade de colostro
a cada mamada, é compatível com a quantidade que seu
pequeno estômago pode receber. (Consulte a página 14 para
ver como a barriguinha do recém-nascido é pequena!)

2. O leite materno muda à medida que seu
bebê cresce.
O colostro se transforma no chamado leite maduro. Até
o terceiro ao quinto dia após o nascimento, esse leite materno
maduro tem a quantidade exata de gordura, açúcar, água
e proteína para ajudar seu bebê a crescer. É um tipo de
leite menos espesso do que o colostro, mas fornece todos
os nutrientes e anticorpos de que seu bebê precisa.

3. O leite materno é mais fácil de digerir.
Para a maioria dos bebês (especialmente bebês prematuros)
o leite materno é mais fácil de digerir do que a fórmula.
As proteínas da fórmula são provenientes do leite de vaca
e leva tempo para o estômago dos bebês se ajustar para
digeri-las.

4. O leite materno combate doenças.
As células, hormônios e anticorpos no leite materno protegem
os bebês de doenças. Essa proteção é única. A fórmula não
consegue atingir a composição química do leite materno humano.
Na verdade, entre bebês alimentados com fórmula, são mais
comuns infecções de ouvido e diarreia. Bebês alimentados
com fórmula também apresentam maior risco de:
• Enterocolite necrosante, uma doença que afeta o trato
gastrointestinal em bebês prematuros
• Infecções do trato respiratório inferior
• Dermatite atópica, um tipo de erupção cutânea
• Asma
• Obesidade
• Diabetes tipo 1 e 2
• Leucemia infantil
Foi comprovado que a amamentação diminui o risco
de SMSI (síndrome da morte súbita infantil)

A alimentação com fórmula pode elevar os riscos para
a saúde dos bebês, mas há alguns casos raros em que ela
pode ser uma alternativa necessária. Muito raramente,
os bebês nascem com intolerância a qualquer tipo de
leite. Esses bebês devem tomar fórmula de soja ou outro
tipo de fórmula especial. A fórmula também pode ser
necessária se a mãe tiver determinadas doenças e não
tiver acesso a leite materno de doação.

O conteúdo deste livreto vem de Your Guide to Breastfeeding ("Seu guia para amamentação") do departamento de saúde
da mulher no departamento americano de saúde e serviços humanos. O conteúdo deste livreto é para propósito
único de informação e nunca deve substituir o conselho de seu prestador de serviços de saúde.
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As mães se beneficiam
da amamentação
1. A amamentação pode facilitar sua vida.
A amamentação pode exigir um pouco mais de esforço do que
a alimentação com fórmula no começo. Mas pode facilitar
sua vida assim que seu bebê e você criarem uma boa rotina.
Ao amamentar, não há mamadeiras nem bicos para esterilizar.
Você não precisa comprar, medir e misturar a fórmula e não
é preciso aquecer mamadeiras no meio da noite.

2. A amamentação pode economizar dinheiro.
A fórmula e acessórios para alimentação podem custar mais
de US$ 1.500,00 por ano, dependendo de quanto o bebê
come. Bebês alimentados com leite materno também
ficam doentes com menor frequência, o que pode
diminuir os custos com assistência médica.

3. A amamentação pode proporcionar uma
sensação ótima.
O contato físico é importante para recém-nascidos. Ele pode
ajudá-los a se sentirem mais seguros, aquecidos e confortados.
As mães também podem beneficiar-se dessa proximidade.
A amamentação exige que a mãe tire algum momento
tranquilo e sossegado para criar o vínculo. O contato pele
com pele pode aumentar os níveis de ocitocina da mãe.
Ocitocina é um hormônio que ajuda o leite a fluir e pode
acalmar a mãe.

4. A amamentação também pode ser boa para
a saúde da mãe.
A amamentação está relacionada a um risco menor
dos seguintes problemas de saúde em mulheres:
• Diabetes tipo 2
• Câncer de mama
• Câncer de ovário
• Depressão pós-parto
Especialistas ainda estão analisando os efeitos da amamentação
na osteoporose e na perda de peso após o nascimento.
Muitos estudos indicam uma perda de peso maior por mães
que amamentam do que por aquelas que não amamentam.
Mas é necessário realizar mais pesquisas para entender se
existe uma relação efetiva.

5. Mães que amamentam faltam menos
ao trabalho.
Mães que amamentam faltam menos ao trabalho porque
seus bebês ficam doentes com menor frequência.

Amamentando durante
uma emergência
Quando uma emergência ocorre, a amamentação
pode salvar vidas:
• A amamentação protege os bebês dos riscos
de um suprimento de água contaminada.
• A amamentação pode ajudar a proteger contra
doenças respiratórias e diarreia. Essas doenças
podem ser fatais em populações desalojadas
por um desastre.
• O leite materno está na temperatura adequada
para bebês e ajuda a prevenir a hipotermia,
quando a temperatura corporal abaixa muito.
• O leite materno está prontamente disponível
sem a necessidade de outros suplementos.

Benefícios da amamentação
O país se beneficia como um todo quando as mães amamentam.
Uma pesquisa recente mostra que se 90 por cento das famílias
amamentassem exclusivamente por 6 meses, quase
1.000 mortes de bebês poderiam ser evitadas. Os Estados
Unidos também economizariam US$ 13 bilhões ao ano
(os custos com assistência médica são menores para bebês
alimentados apenas com leite materno do que para bebês
que nunca foram amamentados). Bebês amamentados
normalmente precisam de menos consultas médicas,
receitas e internações.
A amamentação também contribui para uma força de trabalho
mais produtiva, porque as mães faltam menos ao trabalho
para cuidar de bebês doentes. Os custos médicos para
o empregador também são mais baixos.
Além disso, a amamentação é melhor para o meio ambiente.
Há menos lixo e resíduos plásticos em comparação àqueles
produzidos por recipientes de fórmula e acessórios
de mamadeiras.

1-888-VIRTUA-3
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Mudanças em seus
seios e na produção
de leite
Durante a gravidez
Mudanças nos seios
Os seios ficam maiores e sensíveis com o escurecimento da
aréola (a área escura ao redor do mamilo) por causa do
aumento nos níveis dos hormônios estrogênio e progesterona.
As mulheres com pele mais escura podem observar uma
pigmentação mais acentuada.

Produção de leite
As glândulas que produzem leite ficam maiores e aumentam
em número durante a gravidez e começam a produção de
colostro (primeiro leite) no início da gravidez. Você pode
ter algum vazamento no terceiro trimestre.

Após o parto
Mudanças nos seios
Inicialmente, é provável que você não perceba nenhuma
mudança nos seios, mas não se preocupe, você está produzindo
todo o leite de que seu bebê precisa. Após alguns dias, seus
seios parecerão mais cheios e pesados, um sinal claro de
que você está produzindo mais leite.

Produção de leite
A produção de leite está relacionada diretamente à frequência
da amamentação. Em outras palavras, quanto mais o bebê
mama, mais leite você produz. A estimulação do seio durante
a amamentação ou o bombeamento libera um hormônio
chamado prolactina da glândula pituitária anterior. A prolactina
estimula as células de secreção do leite no seio para
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produzir o leite. Os níveis de prolactina começam a cair
aproximadamente três horas após a amamentação. Quando
você amamenta com frequência, isso mantém os níveis
de hormônio altos, garantindo que você tenha bastante
leite para o seu bebê.

Etapas da produção de leite humano
•C
 olostro (dias 1-2) O colostro é o leite inicial que está
prontamente disponível (espesso, viscoso e de cor amarela
clara ou amarela creme), pouco volume, mas muito rico
em proteína, vitaminas lipossolúveis, minerais e anticorpos.
A rica composição ajuda a manter seu bebê satisfeito
durante os primeiros dias após o parto. Ele está sempre
disponível no nascimento e se transforma gradualmente
em leite maduro.
• Leite transitório (dias 2-5) À medida que a amamentação
continua sendo estimulada, a produção de leite aumenta.
O leite transitório pode ter uma coloração amarela clara
e contém bastante gordura, vitaminas solúveis em água
e calorias.
•L
 eite maduro (a partir do dia 6) O leite maduro tem
cor mais clara e maior volume. Seus seios se tornam mais
cheios e pesados e o bebê engolirá com frequência. O leite
maduro consiste em leite anterior e posterior. A produção
do leite continuará a aumentar lentamente durante
o primeiro mês.
• Leite anterior: O leite que flui no início da mamada
é chamado de leite anterior. Aguado, com grande
quantidade de proteínas e lactose (açúcar do leite)
e pouca gordura, ele sacia a sede do seu bebê.
• Leite posterior: À medida que você continua a amamentar,
o leite que flui conforme seu peito esvazia é chamado
de leite posterior. O leite posterior é rico em gordura,
com grande quantidade de calorias, e satisfaz a fome
do bebê.

Guia de Amamentação

O que é o reflexo
de ejeção?
O reflexo de ejeção do leite é um reflexo
condicionado que secreta leite dos
alvéolos, através dos canais, até os
ductos dos seios e ao mamilo. Esse
reflexo torna mais fácil amamentar
seu bebê. A ejeção ocorre de poucos
segundos a vários minutos depois que
começar a amamentar seu bebê. Ele
também pode acontecer algumas vezes
durante uma mamada. Você pode sentir
um formigamento ou leve desconforto
em seu seio, mas algumas mulheres não
sentem nada.
Se seu leite descer com um jato
e incomodar seu bebê, procure
extrair algum leite com a mão
antes de começar a amamentar.
A ejeção pode acontecer em outros
momentos também, como quando
você ouve seu bebê chorar ou
estiver pensando nele.

Células especiais dentro de seus seios produzem o leite.
Essas células são chamadas de alvéolos. Quando seus seios se
tornam mais cheios e sensíveis durante a gravidez, é sinal de
que os alvéolos estão se preparando para trabalhar. Algumas
mulheres não sentem essas mudanças nos seios. Outras
podem senti-las depois do nascimento do bebê.
Os alvéolos produzem leite em resposta ao hormônio prolactina.
A prolactina aumenta quando o bebê suga. Outro hormônio,
a ocitocina, faz com que pequenos músculos ao redor

das células se contraiam e movam o leite por uma série
de pequenos tubos chamados de ductos lactíferos. Esse
movimento do leite é chamado reflexo de ejeção do leite.
A ocitocina também faz com que os músculos do útero se
contraiam durante e após o nascimento. Isso ajuda o útero
a voltar ao seu tamanho original. Além disso, ela diminui
qualquer sangramento que uma mulher possa ter após
o parto. A liberação da prolactina e da ocitocina pode ser
responsável em parte pela intensa sensação da mãe de
precisar estar com o bebê.

Outro hormônio, o CCK (que significa colecistocinina), é liberado tanto na mãe quanto no bebê durante
a sugada, o que faz com que os dois se sintam sonolentos. Essa é a forma da natureza de dar-lhe um
descanso adicional e ajudar seu bebê a estar satisfeito até que seu volume de leite aumente.
1-888-VIRTUA-3
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Conhecendo seu bebê
Estados do bebê
Sono tranquilo: Um sono profundo, somente estímulos
muito intensos acordarão o bebê. Os cuidados devem ser
limitados durante esse tempo. A duração média de um
ciclo de sono é de 50 a 80 minutos.
Sono ativo: Normalmente precede a hora de acordar.
O bebê faz barulhos inquietos ou de choro breves, mas
ele ainda não está necessariamente pronto para mamar.
Alerta quieto: Bebês alertas e quietos estão atentos ao seu
ambiente. Durante as primeiras horas após o nascimento,
os bebês ficam nesse estado antes de entrar em um longo
período de sono. Esse estado é o melhor momento para
iniciar a amamentação.
Alerta ativo: Nível de atividade variável; o bebê pode ficar
inquieto ou cada vez mais sensível a estímulos.

Acordando para mamadas
Os bebês normalmente ficam muito sonolentos durante os
primeiros dias após o nascimento e talvez precisem ser
acordados para mamar. Observe seu bebê em busca de
sinais de um estado de sono ativo, que pode ser um bom
momento para acordá-lo. Se perceber que seu bebê está
começando a se mexer, provavelmente é uma boa hora
de pegá-lo no colo. Abraçar seu bebê encostando pele com
pele é também uma boa forma de começar a acordá-lo.

Dicas para acordar um bebê com sono:
•D
 iminua as luzes e desenrole o cobertor do bebê.
Talvez você precise tirar a roupa do bebê e deixá-lo
apenas de fralda.
• Troque a fralda do bebê.
• Massageie gentilmente, mas com uma pressão firme,
a coluna e os pés.
• Toque ou bata levemente nos lábios do bebê com seu
dedo ou com a mão do seu bebê, para estimular
o reflexo de busca.
• Extraia uma pequena quantidade de colostro
e esfregue-a nos lábios do seu bebê.
• Limpe a testa do bebê com um pano frio.
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Aprendendo a amamentar
Amamentação é um processo que leva um tempo para dominar.
Os bebês e as mães precisam praticar. Lembre-se de que
você produz leite em resposta à sucção do seu seio pelo
bebê. Quanto mais leite seu bebê tirar dos seios, mais
leite você produzirá.
Após ter seu bebê, estas etapas podem ajudá-la a começar bem:
• Amamente assim que possível após o nascimento.
• Peça para que um especialista em lactação venha ajudá-la.
• Tente não dar ao seu bebê outro alimento ou fórmula,
a menos que seja necessário do ponto de vista médico.
• Permita que o bebê fique no seu quarto de hospital o dia
e a noite inteiros para que você possa amamentar com
frequência ou peça para os enfermeiros trazerem seu
bebê para as mamadas.
• Evite dar ao bebê qualquer chupeta ou bicos artificiais para
que ele se acostume a pegar apenas seu seio. (Consulte as
páginas 10-11 para saber sobre a pega.)

Com que frequência devo amamentar?
O mais cedo possível e frequentemente! Amamente assim que possível após o parto. Depois, de 8 a 12 vezes a cada
24 horas para produzir leite suficiente para seu bebê. Nos primeiros dias após o parto, talvez precise acordar seu bebê
para as mamadas a cada 3 horas, mesmo durante a noite, mas siga as pistas que seu bebê lhe der quando ele estiver
acordando com mais frequência e lhe dando sinais de que está pronto para comer. Depois dos primeiros dias sonolentos,
seu bebê irá acordar com mais frequência para as mamadas. Bebês saudáveis desenvolverão seus próprios horários
de amamentação. Siga as pistas que seu bebê lhe der para quando ele estiver pronto para se alimentar.

Quanto tempo cada amamentação deve levar?
As mamadas devem ser de 15 a 20 minutos ou mais por seio. Mas não há um tempo específico. Seu bebê lhe mostrará
quando ele tiver terminado. Se estiver preocupada que seu bebê não esteja se alimentando direito, fale com o médico
pediatra. Veja o registro de amamentação nas páginas 36 a 39 para anotar as mamadas e trocas de fraldas
de seu bebê.

1-888-VIRTUA-3
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Como começar
Posicionamento
O posicionamento apropriado é importante para uma amamentação eficiente, já que permite que o bebê tenha uma pega
melhor. Utilizar um bom posicionamento é a melhor forma de evitar inchaço dos mamilos e pode até mesmo prevenir
o empedramento. Os princípios básicos a serem lembrados incluem manter o bebê no nível do peito, virado para você
(peito contra peito), com o queixo e nariz tocando o seio.
Posição de berço: Segure o bebê na curva de seu braço, próximo ao seio, voltado
para você, peito contra peito. Seu bebê deve estar alto em seu peito, as pernas
alinhadas com seu outro seio. Quando o bebê abrir bem a boca, traga-o até seu
seio com o antebraço. O bebê não deve estar no seu colo ou virado de costas, já
que isso pode causar uma pega inadequada que machucará o mamilo. Embora
esta possa parecer a forma mais natural de segurar seu bebê para amamentá-lo,
pode ser difícil usar essa posição quando estiver começando a fazê-lo e talvez
não seja tão fácil conseguir guiar o bebê até o seio para uma boa pega. Assim
que você e seu bebê tiverem mais prática, essa posição ficará bem mais fácil.

Posição da bola de futebol ou da bolsa de mão: Coloque o bebê ao seu lado
com os pés contra o encosto da cadeira ou da cama, com travesseiros sob o bebê
para deixá-lo alto no nível de seu peito. Segure o pescoço do bebê com a mão e use
seu antebraço para apoiar a parte superior do corpo dele. Posicione o bebê o mais
para trás possível ao seu lado para que você não se incline sobre ele; você deve
estar sentada confortavelmente com as costas retas, enquanto conduz o bebê até
seu seio. Essa é uma boa posição para usar após uma cesariana, quando não
quiser que o bebê toque seu abdômen. Também é bom se seus seios forem
grandes ou se estiver amamentando um bebê pequeno ou prematuro.

Posição do berço cruzado: Apoie o pescoço e as costas do bebê como na posição
da bola de futebol e segure-o ao longo do peito em direção ao seio oposto. Segure
seu seio com a outra mão. Esta posição, assim como a da bola de futebol, lhe dá
mais controle na condução do bebê ao seio para uma pega melhor.

Deitado de lado: Assim como na posição do berço, seu bebê deve estar voltado
para você. Deite o bebê ao seu lado e amamente-o no lado sobre o qual você está
deitada. Você pode ter que usar um travesseiro para erguer o bebê até o nível do
peito. A posição deitada de lado é boa se você estiver desconfortável sentada ou
para amamentar à noite.

Guia de Amamentação
Levando seu bebê ao seio
Quando estiver acordado, seu bebê moverá sua cabeça para
trás e para frente, procurando e sentindo o seio com a boca
e os lábios. Os passos abaixo podem ajudá-la a fazer com
que seu bebê pegue o seio. Lembre-se de que não há uma
forma única de começar a amamentar. Desde que a pega
do bebê seja boa, como você faz isso fica a seu critério.
• Segure seu bebê, usando apenas uma fralda, contra seu
peito nu, com a cabeça dele abaixo de seu queixo. Seu
bebê ficará confortável nesse vale aconchegante no meio
dos seus seios. Você pode pedir para o seu parceiro ou um
enfermeiro colocar um cobertor nas costas do seu bebê ou
puxar suas cobertas sobre vocês dois. A temperatura da
sua pele aumentará para aquecer seu bebê.
• Segure o pescoço e os ombros dele com uma mão
e o quadril com a outra. Ele poderá se movimentar
em um esforço para encontrar seu peito.
• A cabeça do seu bebê deve ficar ligeiramente inclinada para
trás para facilitar o ato de sugar e engolir. Com a cabeça
para trás e a boca aberta, a língua fica naturalmente para
baixo e pronta para que o seio se encaixe em cima dela.
• Primeiramente, o nariz do seu bebê ficará alinhado com
o seu mamilo. Conforme o queixo dele é pressionado
contra seu peito, a boca aberta pegará uma grande parte
do peito para conseguir uma boa pega. Lembre-se de
que seu bebê consegue respirar no peito. As narinas se
expandem para permitir a entrada e a saída do ar.

Fazendo com que seu
bebê pegue
Toque nos lábios de seu
bebê para incentivá-lo
a abrir bem a boca.

Aproxime seu bebê para
que o queixo e mandíbula
se movam primeiramente
contra seu seio.

Observe o lábio inferior
e direcione-o tão longe
da base do mamilo quanto
possível, para que o bebê
pegue uma maior extensão
do seio.

• Incline seu bebê para trás, segurando a cabeça, a parte
superior das costas e os ombros do seu bebê com
a palma da sua mão e puxe seu bebê para perto.

Alguns bebês fazem
a pega imediatamente
e para alguns leva
mais tempo.
1-888-VIRTUA-3
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Sinais de uma boa pega

Ajuda com problemas de pega

• A pega é confortável para você, sem doer ou beliscar.
Como você se sente é mais importante do que como
ela parece.

Você está sentindo dor? Muitas mães relatam que seus
seios podem ficar sensíveis no começo até que elas e seus
bebês encontrem posições de amamentação confortáveis
e uma boa pega. Assim que tiver conseguido isso, a amamentação
deve ser confortável. Se doer, seu bebê pode estar apenas
sugando o mamilo. Interrompa gentilmente a sucção do seu
seio pelo bebê colocando um dedo limpo no canto da boca
de seu bebê e tente novamente. Além disso, seu mamilo
não deve parecer plano ou comprimido quando ele sair
da boca do seu bebê. Ele deve parecer redondo e longo,
ou do mesmo formato que estava antes da amamentação.

• O peito do seu bebê está contra seu corpo e ele não
precisa virar a cabeça enquanto mama.
• Você vê uma pequena parte ou não vê nada da aréola,
dependendo do tamanho da sua aréola e do tamanho
da boca do seu bebê. Se a aréola estiver aparecendo, você
verá os lábios do seu bebê mais em cima e menos embaixo.
• Quando seu bebê está bem posicionado, seu seio encherá
a boca dele.
• A língua está curvada embaixo do peito, embora você não
consiga vê-la.
• Você ouve ou vê seu bebê engolir. Alguns bebês engolem
tão silenciosamente que uma pausa na sua respiração
pode ser o único sinal de que ele está engolindo.
• Você vê as orelhas de seu bebê "mexerem" um pouco.
• Os lábios do seu bebê vão para fora como boca de peixe,
não para dentro. É possível que você nem mesmo veja
o lábio inferior.
• O queixo do bebê toca seu seio.

Uma boa pega
Uma boa pega é importante
para que seu bebê seja
amamentado com eficiência
e para seu conforto.
Durante os primeiros dias da
amamentação, pode levar um
tempo e paciência para que
o bebê faça uma boa pega.
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Você ou seu bebê estão frustrados? Faça uma pequena
pausa e segure seu bebê na posição vertical. Tente segurá-lo
entre seus seios, pele com pele. Converse, cante ou forneça
seu dedo para sucção para confortá-lo. Tente amamentar
novamente em breve. O bebê também pode começar a se
movimentar dessa posição para o seio sozinho.
O seu bebê tem uma sucção fraca ou faz apenas
pequenos movimentos de sucção? Interrompa a sucção
do seu bebê e tente novamente. Ele pode não ter uma pega
profunda o bastante para retirar o leite do seu seio. Converse
com um especialista em lactação ou pediatra se a sucção
do seu bebê parecer fraca ou se não tiver certeza se ele está
obtendo uma quantidade suficiente de leite. Em casos raros,
uma sucção fraca é causada por um problema de saúde.

Guia de Amamentação
Dicas para funcionar
1. Aprenda os sinais de que seu bebê está com fome.
Quando os bebês estão com forme, eles ficam mais
alertas e ativos. Eles podem colocar as mãos ou punhos
na boca, fazer movimentos de sucção com a boca ou
virar a cabeça procurando o seio. Se alguma coisa tocar
a bochecha do seu bebê (como a mão) o bebê pode
virar em direção à mão, pronto para comer. Esse sinal de
fome é chamado busca. Ofereça seu seio quando o bebê
mostrar sinais de busca. Chorar pode ser um sinal tardio
de fome e a pega pode ser mais difícil já que o bebê está
irritado. Com o tempo, você conseguirá aprender as
dicas de seu bebê para quando começar a mamada.
2. Siga as dicas do seu bebê Verifique se ambos estão
confortáveis e siga as dicas de seu bebê após ele ter
conseguido uma boa pega. Alguns bebês pegam ambos
os seios em cada mamada. Outros pegam apenas um seio
em uma mamada. Ajude seu bebê a terminar o primeiro
seio, desde que ele ainda esteja sugando e engolindo.
Isso ajudará o bebê a pegar o leite "posterior" (o leite com
mais gordura no final da mamada). Seu bebê largará o seio
quando tiver acabado e normalmente dorme. Ofereça
o outro seio se sentir que ele quer mais.
3. Mantenha seu bebê próximo a você. Lembre-se de
que o bebê não está acostumado com esse mundo
novo e precisa ser segurado bem próximo de sua mãe.
Ficar pele com pele ajuda o bebê a chorar menos
e a estabilizar os batimentos cardíacos e a respiração.
4. Evite a confusão com bicos. Evite usar chupetas,
mamadeiras e complementos de fórmula infantil nas

Vitamina D
Os bebês precisam de 400 Unidades Internacionais
(UIs) de vitamina D por dia. Solicite ao pediatra
suplementos em forma de gotas.

primeiras semanas, a menos que haja um motivo médico
para fazê-lo. Se precisar de complementação, tente dar leite
materno extraído primeiro. Mas é melhor alimentar apenas
no seio. Isso ajudará você a produzir mais leite e evitar que
o bebê fique confuso enquanto aprende a mamar.
5. Durma em segurança e perto. Deixe seu bebê dormir em
um berço no seu quarto, para que você possa amamentar
com mais facilidade à noite. Dividir o quarto com os pais
reduz o risco de SMSI (síndrome de morte súbita infantil).
6. Saiba quando acordar o bebê. Nas primeiras semanas
após o nascimento, você deve acordar seu bebê para
mamar após 4 horas desde o início da última mamada.
Algumas dicas para acordar o bebê:
• Troque a fralda do bebê.
• Coloque seu bebê em contato com sua pele
• Massageie as costas, o abdômen e as pernas do seu bebê
Se seu bebê estiver dormindo no seio durante a maior parte
das mamadas, peça para o médico do bebê verificar o peso.
Além disso, consulte um especialista em lactação para
garantir que o bebê está pegando bem o seio.

Por quanto tempo devo amamentar?
Muitas das principais organizações líderes em saúde recomendam que a maioria dos bebês seja amamentada
por pelo menos 12 meses, com amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses. Isso significa que os bebês
não recebem outros alimentos ou líquidos além do leite materno nos primeiros 6 meses. Essas recomendações são
apoiadas por organizações que incluem a Academia Americana de Pediatria, a Academia Americana de Médicos
da Família, a Faculdade Americana de Obstetrícia e Ginecologia, a Faculdade Americana de Enfermeiras Parteiras,
a Associação Americana de Nutrição e a Associação Americana de Saúde Pública.

1-888-VIRTUA-3
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Produzindo bastante leite
Seus seios produzirão e fornecerão leite facilmente em resposta direta às necessidades do seu bebê. Quanto maior a frequência
e a eficácia da mamada de um bebê, maior a produção de leite. A ideia é dobrar o peso do bebê em alguns meses, mas como
a barriga é pequena, eles precisam de várias mamadas para crescerem e ficarem saudáveis. A maioria das mães produz
bastante leite para o seu bebê. Se achar que tem uma produção de leite baixa, converse com um especialista em lactação.

O que acontecerá com você, seu bebê e seu leite nas
primeiras semanas

13
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Tempo

Leite

O bebê

Você (mãe)

Parto

Seu corpo produz colostro
(um leite nutritivo,
grosso e amarelado) em
pequenas quantidades. Ele
dá a seu bebê uma dose
saudável das primeiras
proteções contra doenças.

Provavelmente estará acordado na primeira hora após
o nascimento. É um bom período para amamentar
seu bebê.

Você estará cansada
e animada.

Primeiras
12 a 24
horas

Seu bebê tomará cerca
de 1 colher de chá
de colostro a cada
mamada. Você pode
ou não ver o colostro,
mas ele tem o que o
bebê necessita na
quantidade certa.

É normal que o bebê durma profundamente. O trabalho
de parto e o parto são bem trabalhosos! Alguns bebês
gostam de esfregar o nariz e podem estar sonolentos
demais para fazer uma boa pega no início. As mamadas
podem ser curtas e desorganizadas. Assim que seu bebê
acordar, aproveite o forte instinto de sucção dele
e o alimente a cada 1 ou 2 horas. Muitos bebês
gostam de comer ou lamber, fazer uma pausa,
saborear, cochilar e depois comer novamente.

Você também
estará cansada.
Descanse bastante.

Nos 3
a 5 dias
seguintes.

Seu leite maduro (branco)
surge. É normal ter
um tom amarelado ou
dourado no começo.
Converse com um
médico e especialista
em amamentação se
seu leite ainda não
tiver surgido.

O bebê se alimentará bastante (isso ajuda seus seios
a produzir muito leite), pelo menos de 8 a 12 vezes ou mais
em 24 horas. Bebês lactentes muito novos não se alimentam
em horários programados. Como o leite materno é mais
facilmente digerido que leite em pó, bebês lactentes se
alimentam com mais frequência do que bebês alimentados
com leite em pó. Tudo bem se seu bebê se alimentar
a cada 1 ou 2 horas durante algumas horas e depois dormir
durante um tempo, talvez até 4 horas. Isso é chamado de
"alimentação em blocos". As mamadas podem levar de
15 a 20 minutos em cada lado. O ritmo de sucção do
bebê será lento e longo. Você pode ouvir a deglutição.

Pode sentir os seios
cheios e eles podem
vazar. (Você pode
usar absorventes para
seios descartáveis ou
de pano no sutiã para
aliviar vazamentos).

As
primeiras
4a6
semanas

Leite materno maduro
(branco) continua.

Seu bebê provavelmente já mama melhor e tem um
estômago maior para aguentar mais leite. As mamadas
podem levar menos tempo e ser mais separadas.

Seu corpo se acostuma
à amamentação,
por isso seus seios
estarão mais macios
e o vazamento
pode diminuir.

VirtuaBaby.Org
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Como saber se seu bebê está tomando
uma quantidade suficiente de leite
Muitos bebês, mas não todos, perdem um pouco de peso nos
primeiros dias após o nascimento. O médico do seu bebê
verificará o peso em sua primeira consulta após deixar
o hospital. Visite o médico do seu bebê dentro de três
a cinco dias após o nascimento e depois novamente
com duas a três semanas de idade para fazer checkups.
Você pode dizer se seu bebê está recebendo bastante leite se
ele estiver contente no geral e ganhando peso continuamente
após a primeira semana de idade. Do nascimento até os três
meses, o ganho de peso típico é de 2/3 a 1 oz (19 a 28) gramas
por dia.

Movimentos intestinais
Não é raro que a frequência dos movimentos intestinais
de seu bebê mude por volta de 4 a 6 semanas de idade.
Nessa ocasião, o bebê pode ficar 3 ou mais dias sem
movimento intestinal. Conforme seu bebê fica mais
velho, o sistema digestivo fica mais eficiente, então há
menos desperdício. Além disso, o reflexo gastrocólico
começa a diminuir. Desde que as fezes de seu bebê
pareçam moles e soltas, seu bebê não está constipado.
Se estiver preocupada com constipação, fale com
seu profissional de saúde.

Estirão no crescimento
Às vezes, parece que seu bebê deseja se alimentar
constantemente. Seu bebê deverá ter dias com
frequência de mamadas conhecidos como "estirão
no crescimento". Eles ocorrem normalmente em
cerca de 2 a 3 semanas, 6 semanas, 3 meses e 6 meses.
Durante essas épocas, seu bebê pode alimentar-se
com mais frequência por 2 a 3 dias até que seus seios
tenham tempo de reagir ao estímulo aumentado.
A alimentação aumentada crescerá em volume
de leite e mudará a composição de seu leite para
atender melhor às necessidades de seu bebê. Evitar
a suplementação durante essa época ajudará seu corpo
a atender às demandas de crescimento de seu bebê.

Outros sinais de que seu bebê está recebendo bastante leite:
• Ele ou ela está produzindo uma quantidade suficiente de urina
amarela clara ou pálida e ela não está amarela escura ou
laranja (consulte o registro de amamentação na página 36).
• Ele ou ela tem evacuações em quantidade suficiente
(consulte o registro de amamentação na página 36).
• Ele ou ela alterna entre períodos curtos de sono e períodos
acordado(a) e alerta.
• Ele ou ela fica satisfeito(a) e contente após as mamadas.
• Seus seios parecem mais macios após amamentar seu bebê.
Converse com o médico do seu bebê se achar que ele não
está se alimentando o bastante

Quanto os bebês
normalmente comem?
A barriguinha de um recém-nascido é bem pequena,
principalmente nos primeiros dias. Assim que
a amamentação estiver estável, bebês que se alimentam
exclusivamente de leite materno, de 1 a 6 meses de
idade, tomam entre 19 e 30 oz (550 e 900 ml) por dia.
Se você amamenta 8 vezes por dia, o bebê tomará
cerca de 3 oz (90 ml) por mamada. Bebês mais velhos
tomam menos leite materno conforme outros alimentos
são introduzidos. Entretanto, cada bebê é diferente.
No nascimento, o estômago do bebê consegue digerir
confortavelmente o que caberia em uma avelã
(cerca de 1 a 2 colheres de chá). Na primeira semana,
o estômago do bebê cresce e aguenta cerca de
2 oz (60 ml) ou o que caberia em uma noz.
A barriguinha do recém-nascido

Avelã

Noz

1-888-VIRTUA-3
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Como acalmar seu bebê
Todos os bebês choram, normalmente porque eles têm
dificuldade em se acostumar com todos os novos estímulos
presentes na vida fora do corpo da mamãe. O método
"O bebê mais feliz do pedaço" desenvolvido pelo Dr. Harvey
Karp é conhecido por ajudar a acionar um reflexo de calma
no bebê durante os primeiros meses de vida imitando
experiências no útero. Há cinco passos simples nesse
método que são conhecidos como os 5 "S"s.
1. Swaddling (Enrolar): Enrolar ou embrulhar bem apertado
proporciona um toque e apoio contínuo que o seu bebê
sentia enquanto estava no útero.

Suplementação com leite em pó
A Academia Americana de Pediatria recomenda
amamentação exclusiva (ou seja, não oferecer outros
alimentos, bebidas ou leite em pó) nos primeiros
6 meses. Muitos dos benefícios da amamentação para
a saúde vêm durante esses primeiros meses a partir dos
anticorpos protetores encontrados no leite materno.
Pode haver ocasiões, entretanto, quando o médico

2. S
 ide/stomach position (Posição lateral/de barriga para
baixo): Coloque seu bebê, enquanto o segura, em posição
lateral para ajudá-lo na digestão ou de barriga para baixo
para fornecer apoio. Assim que seu bebê estiver dormindo,
você pode colocá-lo no berço, de barriga para cima.

recomenda uma suplementação com leite em pó. Por

3. Shushing sounds (Chiado): O “Shhhhhh” aciona o reflexo
de calma do seu bebê imitando o contínuo chiado feito
pelo sangue fluindo pelas artérias próximas ao útero.
Você deve dizê-lo tão alto quanto o choro do seu bebê
e próximo ao seu ouvido, senão ele pode não perceber.
O ruído de uma máquina de ruído branco ou uma
gravação do seu secador de cabelo ou o aspirador
de pó também podem imitar o barulho.

pó podem ser necessários. Administre a suplementação

4. S
 winging (Balançar): Os recém-nascidos estão acostumados
aos movimentos de balanço que sentiam quando ainda
estavam no útero de sua mãe. Movimento rítmicos imitam
as sensações do seu bebê dentro do seu útero e ativam
o reflexo de calma. Balanço do berço, passeios de carro
e outros movimentos de balanço podem ajudar.

extraído com bomba para alimentação suplementar. Leva

5. S
 ucking (Sugar): Seu seio, seu dedo ou depois (idealmente
após 3 a 4 semanas) uma chupeta podem ser usados.

exemplo, se o bebê tiver baixo teor de açúcar no sangue,
icterícia, desidratação significativa, tiver nascido com
peso baixo ou for prematuro, suplementos com leite em

alimentar usando um copo, seringa ou colher de chá em
vez da mamadeira, para não interferir na capacidade de
amamentação de seu bebê. Com relação a chupetas,
é melhor esperar até que seu bebê tenha de 3 a 4 semanas
de vida antes de começar a usar mamadeiras e leite

um tempo para ajustar bem sua produção de leite e para
que seu bebê aprenda a se alimentar direito. Além disso,
alguns bebês têm dificuldade de alternar entre o peito
e a mamadeira, especialmente nas primeiras semanas.

Uso da chupeta
A Academia Americana de Pediatria (AAP) aconselha esperar de 3 a 4 semanas até que a amamentação esteja
normalizada antes de usar uma chupeta. Estudos indicam que a quantidade de leite que uma mãe produz em longo
prazo é amplamente determinada por quanto o bebê suga os seios nas primeiras semanas. De acordo com a AAP,
a chupeta pode quebrar o ciclo de produção de leite e resultar numa baixa produção crônica de leite. Além disso,
alguns bebês acham difícil ajustar-se às diferenças entre o seio e uma chupeta. Se precisar usar uma chupeta nos
primeiros dias e semanas da amamentação, tente limitá-la a curtos períodos de tempo, em ocasiões esparsas.
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Desafios comuns
A amamentação pode ser desafiadora às vezes, especialmente
nos primeiros dias. Mas é importante lembrar que você
não está sozinha. Especialistas em lactação são treinados
para ajudá-la a encontrar formas de fazer com que
a amamentação funcione para você. Além disso, embora
muitas mulheres enfrentem um ou mais desafios listados
aqui, muitas mulheres não sofrem nem um pouco! Muitas
mulheres também podem ter determinados problemas com
um bebê que elas não têm com o segundo ou terceiro bebê.
Continue lendo para ver formas de resolver os problemas.

Desafio: Mamilos doloridos
Muitas mulheres relatam que os mamilos podem ficar sensíveis
no começo. A amamentação deve ser confortável assim que
tiver encontrado algumas posições que funcionam e uma boa
pega for estabelecida. Mesmo assim, ainda é possível sentir
alguma dor de abrasão que você já tinha. Você também pode
sentir dor se seu bebê estiver sugando apenas o mamilo.

O que você pode fazer
1. Uma boa pega é fundamental, então consulte as páginas
10 a 11 para obter instruções detalhadas. Se seu bebê
estiver sugando apenas o mamilo, interrompa gentilmente
a sucção do seu peito pelo bebê colocando um dedo limpo
no canto da boca do bebê e tente novamente. (Seu mamilo
não deve parecer plano ou comprimido quando ele sair
da boca do seu bebê. Ele deve parecer redondo e longo
ou do mesmo formato que estava antes da amamentação).
2. Se tiver vontade de adiar as mamadas por causa de dor, peça
ajuda para um especialista em lactação. Adiar mamadas
pode causar mais dor e prejudicar sua produção.
3. Tente mudar as posições sempre que amamentar. Isso faz
com que uma parte diferente do seio seja pressionada.
4. Após a amamentação, extraia algumas gotas do leite
e esfregue gentilmente sobre seus mamilos com as mãos
limpas. O leite humano tem propriedades curativas naturais
e emolientes que acalmam. Além disso, tente deixar seus
mamilos secarem ao ar livre após a amamentação ou use
uma camiseta de algodão macio.
5. Caso esteja pensando em usar cremes, discos de hidrogel
ou protetor de mamilo, obtenha ajuda de um profissional
de saúde primeiro.

6. Evite usar sutiãs ou roupas muito apertadas e que
pressionem os mamilos.
7. Troque os absorventes para seios com frequência para
evitar deixar o local úmido.
8. Evite usar sabonete e pomadas que contenham adstringentes
e outros produtos químicos nos mamilos. Evite produtos
que precisem ser removidos antes da amamentação.
Lavar com água limpa é tudo o que é preciso para
manter seus mamilos e seios limpos.
9. Se os mamilos ficarem doloridos, você pode perguntar
ao seu médico sobre o uso de analgésicos que não
contenham aspirina.

Peça ajuda a um especialista em
amamentação para melhorar a pega
de seu bebê. Converse com seu médico
se a dor não passar ou se você ficar
subitamente com mamilos inchados
após diversas semanas de amamentação
sem dor. Mamilos inchados podem
levar a uma infecção nas mamas, a qual
precisa ser tratada por um médico.
1-888-VIRTUA-3
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Desafio: Baixa produção de leite
A maioria das mães produz bastante leite para seus bebês,
mas muitas não estão seguras se têm o bastante.
Verificar o peso e o crescimento do seu bebê é a melhor forma
de garantir que ele esteja recebendo a quantidade suficiente
de leite. Informe o médico se estiver preocupada. Para saber
mais formas de reconhecer se seu bebê está tomando uma
quantidade suficiente de leite, consulte a página 14.

Desafio: Produção excessiva de leite
Algumas mães temem que estejam produzindo um excesso
de leite. Ter um seio muito cheio pode tornar as mamadas
estressantes e desconfortáveis para a mãe e o bebê.

O que você pode fazer

Algumas vezes você pode achar que sua produção
está baixa, mas na verdade ela está boa:

1. Amamente de um lado a cada mamada. Continue a oferecer
o mesmo lado por pelo menos duas horas até a próxima mamada
completa, aumentando gradualmente a duração por mamada.

• Quando seu bebê tiver por volta de seis semanas a dois meses,
seus seios poderão não parecer mais cheios. Isso é normal.
Ao mesmo tempo, seu bebê poderá mamar por apenas cinco
minutos por vez. Isso significa que você e seu bebê estão se
ajustando ao processo de amamentação - e ficando bons nisso!

2. Se o outro seio parecer insuportavelmente cheio antes que
você esteja pronta para oferecê-lo, faça a extração manual
por alguns minutos para aliviar um pouco a pressão.
Você também pode usar uma compressa fria ou um
pano para reduzir o desconforto e o inchaço.

• Estirões no crescimento podem fazer com que seu bebê
queira mamar por mais tempo e com maior frequência.
Esses estirões podem ocorrer com duas a três semanas,
seis semanas e três meses de idade. Eles também podem
ocorrer a qualquer momento. Não fique assustado se sua
produção estiver muito baixa para satisfazer seu bebê. Siga
as dicas do seu bebê – amamentar com uma frequência
cada vez maior ajudará a aumentar sua produção de leite.
Assim que sua produção aumentar, você provavelmente
voltará para a sua antiga rotina.

O que você pode fazer
1. Certifique-se de que seu bebê pegou o seio e está
bem posicionado.
2. Amamente com frequência e deixe seu bebê decidir
quando terminar a mamada.
3. Ofereça os dois seios a cada mamada. Deixe o bebê ficar no
primeiro seio enquanto ele ainda estiver sugando e engolindo.
Ofereça o segundo seio quando diminuir o ritmo ou parar.
4. Evite dar fórmula de bebê ou cereal, já que isso pode fazer
com que haja um menor interesse no leite materno. Isso
diminuirá sua produção de leite. Seu bebê não precisa de
alimentos sólidos até que tenha pelo menos seis meses
de idade. Se precisar complementar as mamadas do
bebê, tente usar uma colher, xícara ou um conta-gotas.

	Avise o pediatra de seu bebê se achar que o bebê não
está tomando leite suficiente.
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5. Limite ou interrompa o uso de chupeta ao tentar as dicas
acima simultaneamente.
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3. Alimente seu bebê antes que ele fique com muita fome
para evitar uma sucção agressiva. (Saiba sobre os sinais
da fome na página 12.)
4. Tente posições que impeçam que a força da gravidade
favoreça muito a ejeção de leite, como uma posição
em que fique deitada na lateral ou como se estivesse
segurando uma bola de futebol americano. (consulte
a página 9 para ver ilustrações dessas posições).
5. Faça seu bebê arrotar frequentemente se ele estiver com gases.
Algumas mulheres têm uma forte ejeção ou reflexo de
ejeção de leite (consulte a página 6). Isso pode ocorrer
junto com uma produção excessiva de leite. Caso tenha
uma descarga de leite, tente o seguinte:
1. S
 egure o mamilo entre o dedo indicador e o dedo médio
ou com a lateral da mão para comprimir ligeiramente os
dutos de leite a fim de reduzir a força da ejeção do leite.
2. S
 e o bebê engasgar ou cuspir, tire-o do seio e deixe
o excesso de leite espirrar em uma toalha ou pano.
3. D
 eixe o bebê pegar e soltar o seio quando quiser.

Peça ajuda a um especialista em amamentação se não
conseguir lidar com uma superprodução de leite sozinha.

Guia de Amamentação
Desafio: Ingurgitamento
É normal que seus seios fiquem maiores, mais pesados
e um pouco sensíveis quando começam a produzir mais
leite. Às vezes o fato de eles estarem cheios pode causar um
ingurgitamento, quando seus seios parecem bastante duros
e doloridos. Talvez você também sinta que o seio está
inchado, sensível, quente, vermelho, latejando e o mamilo
está plano. Às vezes o ingurgitamento causa febre baixa
e pode ser confundido com mastite. O ingurgitamento
é resultado do acúmulo de leite. Ele normalmente ocorre
durante o terceiro ao quinto dia após o nascimento, mas
pode ocorrer a qualquer momento.

Peça ajuda a seu especialista em amamentação ou
médico se o empedramento durar dois dias ou mais.

O ingurgitamento pode causar leite empedrado ou mastite
(consulte a página 19), portanto, é importante tentar
preveni-lo antes que ocorra. Se tratado de forma
adequada, o ingurgitamento será resolvido.

O que você pode fazer
1. Amamente com frequência após o nascimento, permitindo
que o bebê mame o tempo que quiser, desde que a pega
seja boa e a sucção eficiente. Nas primeiras semanas após
o nascimento, você deve acordar seu bebê para mamar se
tiver passado quatro horas desde o início da última mamada.
2. Trabalhe com um especialista em lactação para melhorar
a pega do bebê, se necessário.
3. Amamente com frequência no lado afetado para remover
o leite, deixe-o mexer livremente e não deixe o seio ficar
muito cheio.
4. Evite o uso excessivo de chupetas e o uso de mamadeiras
para complementar as mamadas.
5. Extraia manualmente ou bombeie um pouco de leite para amaciar
primeiro o seio, a aréola e o mamilo antes de amamentar.
6. Massageie o seio.
7. Use compressas frias entre as mamadas para ajudar a aliviar
a dor. Compressas de gelo ajudam a diminuir o inchaço.
8. Caso esteja voltando ao trabalho, tente bombear seu leite
nos mesmos horários em que o bebê mamava em casa. Você
também pode bombear pelo menos a cada quatro horas.
9. Descanse o suficiente, alimente-se bem e beba
bastante líquido.
10. Use um sutiã com sustentação e bom encaixe que não
fique muito apertado.
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Desafio: Leite empedrado
É comum para muitas mulheres que o leite empedre em algum
momento durante a amamentação. Um ducto de leite empedrado
se parece com um caroço sensível e dolorido no seio. Ele não
é acompanhado por febre ou outros sintomas. Isso ocorre quando
um ducto lactífero não é drenado adequadamente e inflama.
Então, a pressão aumenta atrás do local do empedramento
e o tecido ao redor fica inflamado. Normalmente, o leite só
empedra em um seio por vez.

O que você pode fazer
1. Amamente com frequência no lado afetado, a cada duas
horas. Isso ajuda a desfazer o empedramento e mantém
o leite fluindo livremente.
2. Massageie a área, começando atrás do local dolorido.
Use seus dedos em movimento circular e massageie
em direção ao mamilo.
3. Faça uma compressa fria na área dolorida.
4. Durma um pouco mais ou relaxe com os pés para cima,
o que ajuda a acelerar a recuperação. Normalmente,
o leite empedrado é o primeiro sinal de que uma mãe
está sobrecarregada.
5. Use um sutiã com bom ajuste e sustentação que não seja
apertado demais, porque isso pode apertar os ductos
lactíferos. Considere tentar um sutiã sem armação.

Se não conseguir desempedrar o leite, peça ajuda
a um especialista em amamentação. Leite empedrado
pode levar a uma infecção mamária.

Desafio: Infecção das mamas (Mastite)
Mastite é o inchaço ou um caroço na mama que pode ser
acompanhado de febre e/ou sintomas semelhantes a gripe,
como sentir-se cansada ou dolorida. Algumas mulheres com
infecção mamária também têm náuseas e vômito. Você pode
ter uma secreção amarelada no mamilo que parece colostro.
As mamas também podem ficar quentes ao toque ou com
uma coloração rosa ou avermelhada. Uma infecção mamária
pode ocorrer quando outros membros da família tiverem
uma gripe ou resfriado. Normalmente, ela ocorre em apenas
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uma das mamas. Nem sempre é fácil distinguir entre uma
infecção mamária e leite empedrado nos canais mamários,
porque ambos têm sintomas semelhantes e podem melhorar
em 24 a 48 horas. A maioria das infecções mamárias que não
melhoram sozinhas dentro desse período de tempo deve ser
tratada com medicamentos prescritos por um médico. (Saiba
mais sobre medicamentos e amamentação na página 24).

O que você pode fazer
1. Amamente com frequência no lado afetado, a cada duas
horas. Isso faz com que o leite passe livremente e evita
que o seio fique muito cheio.
2. Massageie a área, começando atrás do local dolorido.
Use seus dedos em movimento circular e massageie em
direção ao mamilo.
3. Faça uma compressa quente sobre a área dolorida. Gelo
também ajuda a aliviar o inchaço.
4. Durma um pouco mais ou relaxe com os pés para cima,
o que ajuda a acelerar a recuperação. Uma infecção
mamária muitas vezes é o primeiro sinal de que a mãe
está muito agitada e ficando cansada demais.
5. Use um sutiã com bom ajuste e sustentação que não seja
apertado demais, porque isso pode apertar os ductos lactíferos.

Peça ajuda a seu médico se não se sentir bem dentro
de 24 horas após experimentar essas dicas, se tiver
febre ou se os sintomas piorarem. Talvez precise
de medicamentos.
Consulte imediatamente seu médico se:
• Tiver uma infecção mamária na qual os dois seios
parecem afetados.
• Houver pus ou sangue no leite.
• Tiver traços vermelhos próximos da área.
• Seus sintomas piorarem de repente.
Mesmo se estiver tomando medicamento, continue
a amamentar durante o tratamento. Essa
é a melhor coisa para você e seu bebê. Peça ajuda
a um especialista em amamentação se precisar.

Guia de Amamentação
Desafio: Infecções por fungos (candidíase)
A candidíase é um problema comum entre mães que amamentam
e bebês, e pode variar de um incômodo a uma experiência
extremamente dolorosa. A candidíase é uma infecção causada
pela infestação de um tipo de fungo, que são organismos
unicelulares que vivem normalmente dentro e fora de nosso
corpo. Apenas quando ele se prolifera em excesso que se
torna um problema. Conforme a gravidez avança, a mulher
se torna mais propensa a ter uma proliferação desse fungo.
No nascimento, uma proliferação de fungo na vagina pode
ser transferida ao bebê e ele acaba tendo uma candidíase oral
(infecção de fungos na boca do bebê). Uma infecção por
fungos em seus mamilos também pode ser passada a seu
bebê durante a amamentação.
Fatores de predisposição (causas) da candidíase incluem:
• Gravidez
• Primeira infância
• Histórico de infecções vaginais por fungos
• Uso recente de antibióticos
• Ferimentos nos mamilos

Probióticos
Mulheres que acabaram de dar à luz podem ter sido
tratadas com antibióticos para uma cesariana ou uma
infecção por estreptococos do grupo B (GBS).
O tratamento com antibióticos destrói algumas das
bactérias úteis do organismo, assim como as bactérias
prejudiciais. Uma das funções da bactéria boa é impedir
a proliferação de fungos. Se tiver tomado antibióticos
recentemente ou recebido antibióticos durante o parto,
recomendamos que você tome um probiótico (acidófilos,
lactobacilos ou bifidus), um suplemento nutricional
oral que ajuda a restabelecer as bactérias boas em seu
organismo. Probióticos podem ser encontrados em
uma farmácia local, supermercados, loja de alimentos
saudáveis ou de alimentos naturais. A etiqueta deve
indicar a frequência em que se deve tomar o probiótico
para ajudar a evitar a proliferação de fungos. A dose
recomendada é de pelo menos 1 a 2 bilhões de unidades
ou mais. Se você tiver uma infecção por candidíase,
será necessário tomar doses mais altas. Converse
sobre isso com seu especialista em amamentação.

Sinais de candidíase em mães
• Mamilos doloridos, com queimação ou inchados
entre, durante e após as mamadas.
• Dor no mamilo que aumenta sendo que
a amamentação estava indo bem antes
• Queimação ou pontadas de dor no seio durante
ou após uma mamada
• Mamilos ou aréolas avermelhados
• Mamilos que coçam ou pele brilhante e descascando.
• Mamilos inchados que não reagem ao tratamento
• Dor nos mamilos que ocorre ao usar uma bomba
de leite corretamente
• Mamilos rachados que não saram
• Repetidas infecções mamárias

Sinais de candidíase em bebês
• Pontos brancos na boca, na língua ou dentro dos
lábios que parecem pérolas, coalhada ou nata de
leite que não saem ao limpar
• Assaduras vermelhas e irritadas na área da fralda
• Acúmulo de gases e irritabilidade
• O bebê puxa o seio repetidamente durante
uma mamada

Se suspeitar que você ou seu bebê têm
uma infecção por fungos, ligue para seu
médico e para o pediatra. O tratamento
para mãe e bebê deve acontecer ao
mesmo tempo, mesmo se apenas um de
vocês tiver os sintomas. Se não forem
tratados ao mesmo tempo, você e seu
bebê podem reinfectar um ao outro.
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O que você pode fazer (tratamento para a mãe):
1. Ligue para seu médico/obstetra e peça um medicamento
para seus mamilos. Com frequência, receita-se um creme
antifúngico ou talvez recomende-se um creme antifúngico
sem prescrição.
2. D
 epois de cada mamada, você pode enxaguar seus mamilos
com água ou uma mistura de uma colher de sopa de
vinagre de maçã com uma xícara de água. Deixe os
mamilos secarem naturalmente.
3. Aplique um pouquinho do creme antifúngico em seus mamilos,
aréola e qualquer parte do seio que entre em contato com
a boca de seu bebê. Faça isso após cada mamada por até
duas semanas depois que todos os sintomas da candidíase
tenham cessado. Lave suavemente qualquer resíduo aparente
do medicamento que não tenha sido absorvido antes
de amamentar.
4. Lave suas mãos cuidadosamente antes e depois da amamentação
e também após aplicar o medicamento em seus mamilos.
5. Se seus mamilos estiverem muito doloridos para alimentar
seu bebê, extraia o leite com uma bomba até que seus
mamilos estejam melhores. Ibuprofeno ou acetaminofeno
podem ajudar a diminuir a dor.
6. Conchas protetoras dos seios oferecem alívio se a dor nos
mamilos incomodar para vestir roupas.
7. Se estiver bombeando o leite, ofereça-o a seu bebê no
mesmo dia. Se você guardá-lo por muito tempo, poderá
infectar novamente seu bebê. Congelar o leite não mata
o fungo. Descarte leite armazenado por mais de um dia.
8. Evite alimentos que possam estimular a infecção do fungo:
• Açúcar (incluindo adoçantes artificiais)
• Pães com fermento
• Leite e laticínios
• Bebidas fermentadas (vinho, cerveja)
• Amendoim e creme de amendoim
• Cogumelos

9. Tome suplementos que previnem a proliferação do fungo:
• Probióticos (acidófilos, lactobacilos ou bifidus)
• Alho
• Vitaminas do complexo B
10. É melhor não usar absorventes para seios. Se usá-los,
substitua assim que ficarem úmidos.
11. Ferva itens que entrem em contato com seus seios
(conchas protetoras, peças da bomba de leite) por
20 minutos todos os dias.
12. S
 e a dor nos mamilos não melhorar depois de 5 dias de
tratamento, um médico deverá ser consultado. Talvez você
precise de um creme ou pomada antifúngica diferente. Se
sentir dor aguda ou sensação de queimação em seus seios,
pode ser necessário tratar com medicamento antifúngico oral
por duas ou mais semanas. Esse medicamento pode ser usado
com segurança pela maioria das mães lactantes e bebês.

O que você pode fazer (tratamento para o bebê):
1. Ligue para o médico/pediatra de seu bebê e peça um
medicamento, normalmente uma solução antifúngica oral.
2. Coloque a quantidade correta de medicamento num copinho
plástico ou de papel adequado. Passe o medicamento no
interior da boca do bebê com um cotonete ou com seu dedo.
Não use o conta-gotas que vem com o medicamento, já que
você pode contaminar o remédio. Aplique o medicamento
em toda a superfície da boca do bebê após cada mamada,
no mínimo de 4 a 6 vezes todos os dias. Este medicamento
funciona melhor em contato direto com o fungo. Faça com
que o bebê tome o que restar no copinho.
3. Ferva os objetos que entrarem em contato com a boca do
bebê (chupetas, mordedores, bicos de mamadeira) por
20 minutos todos os dias e substitua-os depois de
1 semana de tratamento.
4. Lave suas mãos antes e depois de aplicar o medicamento
na boca de seu bebê e depois de cada troca de fraldas.
5. Se seu bebê tiver uma assadura, o creme antifúngico deve
ser aplicado depois de cada troca de fraldas.

Para infecções por fungos difíceis de eliminar, a violeta de genciana pode ser bastante eficaz, podendo ser usada juntamente
com outros antifúngicos. Converse com seu médico ou especialista em amamentação sobre instruções de uso da violeta
de genciana ou sobre preocupações adicionais quanto ao tratamento de infecções por fungos.
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Guia de Amamentação
Desafio: Mamilos invertidos,
achatados ou muito grandes
Algumas mulheres têm mamilos virados para dentro em vez
de para fora, ou que são planos e não saem para fora. Os
mamilos também podem ficar temporariamente planos devido
a empedramento ou inchaço durante a amamentação. Mamilos
invertidos ou planos às vezes podem dificultar a amamentação.
Porém, lembre-se de que, para a amamentação funcionar, seu
bebê deve abocanhar tanto o mamilo quanto a aréola, então até
mesmo mamilos invertidos podem funcionar muito bem. Com
frequência, mamilos planos e invertidos irão sair mais para fora
com o tempo, conforme o bebê sugar mais.
Mamilos muito grandes podem dificultar que o bebê pegue
o suficiente da aréola em sua boca para comprimir os
canais lactíferos e obter leite suficiente.

O que você pode fazer
1. Converse com seu médico ou especialista em amamentação
se estiver preocupada com relação a seus mamilos.
2. Você pode usar os dedos para pressionar e puxar os mamilos
para fora. Também há dispositivos especiais projetados para
puxar mamilos invertidos ou temporariamente planos.
3. A pega dos bebês de mães com mamilos muito grandes
melhorará com o tempo conforme o bebê cresce. Em
alguns casos, pode levar várias semanas para que o bebê
consiga fazer bem a pega. Porém, se a mãe tiver um
bom suprimento de leite, seu bebê conseguirá mamar
o suficiente mesmo com uma pega ruim.

Peça ajuda se tiver perguntas com relação ao formato
e tipo de seu mamilo, especialmente se seu bebê estiver
tendo problemas em fazer uma boa pega.
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Perguntas comuns
Devo suplementar a alimentação
com leite em pó para bebês?
Dar leite em pó a seu bebê pode fazer com que ele não
queira mais o leite materno. Isso diminuirá sua produção
de leite. Se estiver preocupada que seu bebê não esteja
se alimentando direito, fale com o médico pediatra.

Meu bebê precisa de cereal ou água?
Seu bebê precisa apenas de leite materno nos primeiros
seis meses de vida. O leite materno por si só fornece todos
os nutrientes que ele necessita. Dar cereal a seu bebê pode
fazer com que ele não queira mais o leite materno. Isso
diminuirá sua produção de leite. Mesmo em climas quentes,
crianças lactentes não precisam de água ou suco. Quando
seu bebê estiver pronto para outros alimentos, eles deverão
ser ricos em ferro.

Tudo bem se eu der uma chupeta
a meu bebê?
Se quiser tentar, é melhor esperar até que o bebê tenha de
3 a 4 semanas de vida para começar a usar a chupeta. Isso
permite que ele aprenda como fazer bem a pega no seio
e se alimentar bem.

Quando devo desmamar meu bebê?
A Academia Americana de Pediatria recomenda amamentar
o bebê até depois do primeiro ano de vida e até quando
a mãe e o bebê quiserem. A hora mais fácil e natural de
desmamar é quando seu filho conduz o processo. Mas
a forma como a mãe se sente é muito importante na
hora de decidir parar de amamentar.
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Meu bebê está obtendo suficiente
vitamina D?
A vitamina D é necessária para criar ossos fortes. Todos
os bebês e crianças devem consumir pelo menos 400 UI
(unidades internacionais) de vitamina D por dia. Para atender
a essa necessidade, todas as crianças lactentes (incluindo
aquelas suplementadas com leite em pó) devem receber
um suplemento de vitamina D de 400 UI por dia. Isso deve
ser iniciado nos primeiros dias de vida. Você pode comprar
suplementos de vitamina D para crianças em farmácias ou
supermercados. A luz do sol é a maior fonte de vitamina D,
mas é difícil medir quanta luz do sol seu bebê deve tomar,
e sol demais pode ser prejudicial. Assim que seu bebê for
desmamado, converse com o pediatra se o bebê ainda
precisa de suplementos de vitamina D. Algumas crianças
não conseguem obter vitamina D suficiente apenas com
os alimentos.

É seguro fumar, beber ou usar drogas?
Se você fuma, é melhor para você e seu bebê que pare de
fazê-lo assim que possível. Se você não consegue parar, ainda
assim é bom amamentar porque pode ajudar a proteger seu
bebê de problemas respiratórios e da síndrome da morte
súbita infantil. Fume longe do bebê e troque de roupa para
mantê-lo longe dos resíduos químicos que o fumo libera.
Peça a ajuda de um profissional da saúde para ajudá-la
a parar de fumar!
Evite o álcool, especialmente em grandes quantidades.
Um pequeno drinque ocasional não faz mal, mas evite
amamentar por duas horas após a ingestão.
Não é seguro usar ou ser dependente de drogas ilícitas. Drogas
como a cocaína, maconha, heroína e PCP prejudicam seu
bebê. Alguns efeitos colaterais conhecidos em bebês incluem
convulsões, vômitos, alimentação deficiente e tremores.

Guia de Amamentação
Posso tomar remédios se estou
amamentando?

O que devo fazer se tiver depressão
pós-parto?

Embora a maioria dos medicamentos passe a seu leite
em pequenas quantidades, a maioria deles não têm efeito
no bebê e pode ser usada durante a amamentação. São
poucos os medicamentos que não podem ser usados durante
a amamentação. Fale sobre qualquer remédio que estiver
usando com seu médico e pergunte antes de começar a tomar
novos medicamentos. Isso inclui tanto os medicamentos
prescritos quanto os sem prescrição médica, vitaminas
e suplementos alimentares e naturais. Para algumas mulheres
com problemas crônicos de saúde pode ser mais perigoso
parar a medicação do que os efeitos que ele terá no bebê
lactente. Você pode obter mais informações em Medications
and Mothers’ Milk ("Medicamentos e leite materno"), um livro
de Thomas Hale, encontrado nas livrarias e bibliotecas.
A Biblioteca Nacional de Medicina também oferece uma
ferramenta on-line para saber mais sobre os efeitos de
medicamentos em bebês lactentes. O endereço do site é:
http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm.

Em primeiro lugar, a depressão pós-parto é diferente da melancolia
pós-parto. A melancolia – que pode incluir muitas lágrimas
e sentimentos de tristeza e desespero – é comum e desaparece
por si só. A depressão pós-parto é mais incomum, mais séria
e pode durar mais de duas semanas. Os sintomas incluem sentirse irritável e triste, sem energia e com dificuldades para dormir,
ficar preocupada demais com o bebê ou não ter interesse nele,
além de sentir-se sem valor e culpada.

Posso amamentar se estiver doente?
Algumas mulheres acham que, quando estão doentes, não
devem amamentar. Mas a maioria das enfermidades como
resfriados, gripe ou diarreia não são transmitidas através do
leite materno. Na verdade, se estiver doente, seu leite terá
anticorpos nele. Esses anticorpos ajudarão a proteger
o bebê de pegar a mesma doença.
A amamentação não é recomendada no caso de a mãe:
• Ter sido infectada com HIV ou se tiver AIDS.
• Estar tomando medicamentos antirretrovirais
• Ter tuberculose não tratada e ativa.
• Estar infectada com o vírus linfotrópico de células T humanas,
do tipo I ou II.
• Estar tomando medicação quimioterápica contra câncer,
como antimetabólitos, que interfiram na replicação do
DNA e divisão celular.

Se você tiver depressão pós-parto, peça a ajuda de seu
médico para encontrar o tratamento certo para você.
O tratamento pode incluir medicamentos como antidepressivos
e terapia psicológica. Pesquisas mostram que, embora
os antidepressivos passem para o leite materno, poucos
problemas foram relatados em bebês. Mesmo assim,
é importante informar o pediatra de seu bebê se você
precisar tomar qualquer medicamento.
Avise seu médico se sua melancolia não passar, para que
possa se sentir melhor. Se estiver pensando em ferir a você
mesma ou a seu bebê, ligue imediatamente para o médico
ou ajuda psicológica.

Meu parceiro ficará com ciúmes se
eu amamentar?
Se você preparar seu parceiro com antecedência, não deve
ocorrer ciúmes. Explique que você precisa de apoio. Converse
sobre os benefícios importantes e duradouros da amamentação.
Explique que não ter que ficar preparando leite em pó significa
mais descanso. Enfatize que a amamentação pode economizar
dinheiro. Seu parceiro pode ajudar trocando o bebê e fazendoo arrotar, dividindo tarefas ou simplesmente sentando com você
e o bebê para aproveitar o clima especial que a amamentação
cria. Seu parceiro também pode alimentar seu bebê com leite
retirado com a bomba.

• Estar fazendo tratamento radioterápico, porém esses
tratamentos de medicina nuclear exigem uma pausa
temporária na amamentação.
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Tenho que restringir minha vida sexual
enquanto estiver amamentando?

O que devo fazer se meu bebê
me morder?

Não. Mas, se você tiver secura vaginal, você pode tentar
ter mais preliminares e usar lubrificantes à base de água.
Você pode alimentar seu bebê ou extrair leite antes de
fazer amor, para que seus seios estejam mais confortáveis
e menos propensos a vazar. Durante o sexo, você também
pode aplicar pressão no mamilo quando ele vazar ou ter uma
toalhinha à mão para absorver o leite.

Se seu bebê começar a morder, coloque seu dedo na boca
do bebê e retire-o de seu seio com um "não" firme. Não grite
porque isso pode assustar o bebê. Se ele continuar a mordê-la:

Ouvi falar que o leite materno pode
conter toxinas do meu ambiente.
Ainda assim ele é seguro para o bebê?

• Tire o bebê do seu colo por um momento para mostrar
que morder traz consequências negativas. Depois, pode
pegar o bebê no colo novamente para dar-lhe consolo.

Embora alguns compostos químicos tenham aparecido no
leite materno, a amamentação ainda é a melhor forma de
alimentar e nutrir bebês e crianças pequenas. As vantagens
da amamentação superam em muito os possíveis riscos de
poluentes ambientais. Até hoje, os efeitos desses produtos
químicos têm sido vistos muito raramente – em bebês cujas
mães já estavam doentes por causa desses produtos. Leite
em pó para bebês, a água na qual ele é misturado e/ou
garrafas ou bicos usados para alimentar o bebê podem
estar contaminados com bactéria ou produtos químicos.

Se meu bebê é amamentado, ele
precisa de vacinas? É seguro
que eu tome vacina enquanto
estiver amamentando?
Sim. As vacinas são muito importantes para a saúde de seu
bebê. A amamentação também pode melhorar a reação de
seu bebê a certas imunizações, oferecendo mais proteção. Siga
o calendário de vacinas que seu médico lhe deu, e se perder
alguma, consulte-o para que se bebê fique em dia novamente.
Amamentar enquanto a vacina está sendo dada a seu bebê –
ou imediatamente após – pode ajudar a aliviar a dor e acalmar
um bebê irritado. A maioria das mães lactantes também pode
receber vacinas. A amamentação não interfere na vacina.
As vacinas não são prejudiciais ao leite materno.
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• Interrompa a amamentação imediatamente para que
o bebê não seja estimulado a obter outra reação de
você. Não ria. Isso é parte de ensinar limites a seu bebê.
• Ofereça um mordedor ou guloseima (no caso de bebês
mais velhos) ou uma bebida em um copo.

O que faço se meu bebê não parar
de chorar?
Se seu bebê não se consola com a amamentação ou outras
formas de acalmá-lo, converse com o pediatra. Seu bebê
pode ter cólicas ou estar desconfortável ou com dor. Você
também pode verificar se os dentes de seu bebê estão
nascendo. O médico e um especialista em amamentação
podem ajudá-la a descobrir modos de fazer com que seu
bebê se alimente bem.

Guia de Amamentação

Bombeamento e armazenamento
de leite

A maior parte dos planos de saúde dá cobertura à aquisição
de uma bomba de leite. Verifique os detalhes com seu plano
de saúde.

Se não conseguir amamentar seu bebê diretamente, é importante
extrair o leite durante as horas em que seu bebê normalmente
se alimenta. Isso a ajudará a continuar a produzir leite. Antes de
extrair leite materno, lave as mãos. Além disso, faça com que
a área onde vai extrair o leite esteja limpa.

Bombas elétricas hospitalares podem ser alugadas com um
especialista em amamentação em um hospital local ou com
uma organização de amamentação. Essas bombas funcionam
bem para estimular a produção de leite quando bebês recémnascidos não conseguem se alimentar no peito. Mães que têm
dificuldades com outros meios de extração de leite podem
adaptar-se bem a essas bombas. A maioria dos planos de
saúde cobre as bombas de leite como benefício. Verifique
os detalhes com seu plano de saúde.

Se precisar de ajuda para fazer com que seu leite comece
a fluir, tenha um dos seguintes itens à mão – uma foto de seu
bebê, um cobertor ou peça de roupa dele que tenha o cheiro
do bebê. Você também pode aplicar uma compressa úmida
e quente nos seios, massageá-los suavemente ou sentar-se
em silêncio e pensar em um ambiente relaxante.

Maneiras de extrair o leite
Tipo

Como funciona

O que está envolvido

Custo médio

Extração

Você usa a mão para
massagear e comprimir
o seio para retirar leite.

Requer prática, habilidade e coordenação.

Grátis, a menos que
precise de ajuda de
um profissional da
amamentação que
cobre pelo serviço.

manual

Fica mais fácil com a prática; pode ser tão
rápida quanto o bombeamento.
Boa se você raramente ficar longe de seu
bebê ou precisar de uma opção que esteja
sempre com você. Mas todas as mães
deveriam aprender como extrair leite
com as mãos.

Bomba
manual

Você usa a mão e o pulso
para operar um dispositivo
manual para bombear o leite.

Requer prática, habilidade e coordenação.

Bomba de
leite elétrica
automática

Funciona com bateria ou
se conecta a uma tomada.

Pode ser mais fácil para algumas mães.

De 30 a 50 dólares

Útil num bombeamento ocasional, se estiver
longe de seu bebê de vez em quando.

Pode bombear um seio por vez ou os dois
ao mesmo tempo.

De 150 a mais
de 300 dólares

O bombeamento duplo pode coletar mais
leite em menos tempo, por isso é útil se
você vai voltar ao trabalho ou à escola
em período integral.
Precisa de um local para limpar e armazenar
os equipamentos entre os usos.

1-888-VIRTUA-3
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Armazenamento do leite materno
O leite materno pode ser armazenado em mamadeiras
transparentes de vidro ou de plástico livre de bisfenol com
tampas herméticas. Também é possível usar bolsas de
armazenamento de leite, que são feitas para congelar leite
humano. Não use forros descartáveis para mamadeira
ou outros sacos plásticos para armazenar leite materno.

• Nunca coloque uma mamadeira ou bolsa de leite materno
no micro-ondas. As micro-ondas criam pontos quentes que
poderiam queimar seu bebê e comprometer os nutrientes
do leite.
• Mexa o leite e teste a temperatura pingando um pouco em
seu pulso. Ele deve estar confortavelmente morno.
• Use o leite descongelado dentro de 24 horas. Não volte
a congelar leite materno descongelado.

Depois do bombeamento
• Escreva a data no vasilhame de armazenamento. Inclua
o nome de seu bebê se estiver enviando o leite para
alguma creche.

Você pode evitar que germes entrem no leite ao lavar
o equipamento de bombeamento com água e sabão
e deixá-lo secar naturalmente.

• Mexa suavemente o vasilhame para misturar a parte cremosa
do leite materno que pode ter subido à superfície ao
restante do leite. Não é recomendável chacoalhar
o leite – isso pode causar a quebra de alguns dos
valiosos componentes do leite.
• Resfrie ou congele o leite logo após a extração. Pode-se
colocá-lo na geladeira, em uma caixa ou bolsa térmica ou
congelá-lo em pequenas porções (2 a 4 oz ou 60 a 120 ml)
para alimentações posteriores.

Dicas para congelar o leite
• Espere para colocar a tampa ou cobertura na mamadeira
até que o leite esteja completamente congelado.
• Procure deixar 1 polegada (2,5 cm) entre o leite e a parte
superior do vasilhame, porque ele pode se expandir ao congelar.

Bomba elétrica

• Armazene o leite na parte do fundo do congelador – não
o coloque na porta.

Dicas para descongelar e aquecer o leite
• Rotule com clareza os vasilhames com a data em que
o leite foi extraído. Use primeiramente o leite que está
armazenado há mais tempo.
• O leite materno não precisa ser necessariamente aquecido.
Algumas mães preferem descongelar o leite e servi-lo
à temperatura ambiente. Algumas o servem gelado.
• Descongele o leite na geladeira da noite para o dia, segurando
a mamadeira ou bolsa congelada sob água corrente aquecida,
ou colocando o vasilhame numa tigela com água quente.
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Bolsa de armazenamento
de leite

Bomba manual

Guia de Amamentação

Guia para armazenar leite materno fresco para uso por
bebês nascidos em tempo e saudáveis
Lugar

Temperatura

Por quanto tempo

A saber

Balcão ou
mesa

Temperatura ambiente
(60 °F a 85 °F ou 15 °C
a 30 °C)

6-8 horas

Os vasilhames devem ser cobertos e resfriados
se possível; cobrir o vasilhame com uma
toalha fria limpa pode manter o leite resfriado.
Jogue fora o leite que sobrar dentro de 1 a 2
horas após o bebê terminar de se alimentar.

Caixa
térmica
pequena
com gelo
artificial.

59 °F (15 °C)

24 horas

Mantenha bolsas de gelo sempre em contato
com os vasilhames de leite; limite a abertura
da sacola térmica.

Geladeira

39 °F (4 °C) ou menos

5 a 7 dias

Armazene o leite na parte de trás do corpo
da geladeira.

Congelador

24°F (4 °C) ou menos

Até 6 meses
é o melhor.

Armazene o leite na parte de trás do congelador
onde a temperatura é mais constante. Leite
armazenado a 0 °F (-18°C) ou menos é seguro
por períodos prolongados, porém a qualidade
do leite pode não ser tão alta.

Até 12 meses está
bem se o leite for
armazenado a 0 °F
(-18°C) ou menos.

Guia para armazenar leite materno descongelado
Temperatura ambiente

Geladeira

(60 °F a 85 °F [15 °C a 30 °C])

(39 °F [4 °C] ou menos)

Até 1 ou 2 horas é o melhor.

24 horas

Até 3 ou 4 horas está bem.

Qualquer congelador

Não congele
novamente

1-888-VIRTUA-3
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Começando a usar mamadeiras
e alimentação suplementar
Quando começar
É melhor esperar até que seu bebê tenha de 3 a 4 semanas
de vida antes de começar a usar mamadeiras e leite extraído
com bomba para alimentação suplementar. Leva um tempo
para ajustar bem sua produção de leite e para que seu bebê
aprenda a se alimentar direito. Alguns bebês têm dificuldade
de alternar entre o peito e a mamadeira, especialmente
nas primeiras semanas. Outros podem não apresentar
nenhum problema, mas você corre o risco de comprometer
sua produção de leite se a alimentação suplementar com
mamadeira for iniciada cedo demais. Quando seu bebê
tiver de 3 a 4 semanas, sua produção de leite já estará
bem ajustada, de forma que você estará produzido leite
automaticamente de acordo com as necessidades de seu bebê.
Assim que a amamentação estiver bem adaptada, a seguinte
rotina a ajudará a armazenar um suprimento de leite materno
para usar mais tarde, ou ao retornar ao trabalho, e também
acostumará seu bebê às mamadeiras ocasionais.

Como começar a usar a bomba
• Comece usando a bomba uma vez por dia para iniciar
a armazenar leite. A maioria das mulheres acha mais
fácil bombear mais leite pela manhã, porque a produção
tende a ser mais abundante a essa hora do dia. Usar
a bomba antes de uma amamentação permitirá que você
obtenha mais volume, mas ele costuma consistir de leite
anterior mais aguado, que tem menos gordura. Entretanto,
se o bebê estiver pronto para se alimentar, você terá que
aguardar até depois da mamada para usar a bomba. Fazer
isso após a amamentação lhe dará leite com maior teor de
gorduras (leite posterior). Você também pode experimentar
alimentar o bebê em um seio enquanto usa a bomba no
outro ao mesmo tempo. A sucção do bebê estimulará melhor
os hormônios que melhoram a produção e fluxo do leite
e isso fará com que você obtenha mais leite do outro seio.
• Use a bomba por cerca de 10 a 15 minutos em um ou
ambos seios e armazene essa quantidade no congelador.
A maioria das mulheres obtém de 1 a 3 oz (30 a 90 ml) de
cada seio por sessão, dependendo do tipo de bomba que
estiver usando e de como o corpo reage a ela. Essa quantidade
pode aumentar depois de alguns dias se você usar a bomba
29

|

VirtuaBaby.Org

todos os dias mais ou menos à mesma hora. Quando você
usa a bomba junto com a amamentação, seu corpo reage ao
estímulo extra e seus seios passam a produzir mais leite.
• Para começar a oferecer uma mamadeira ocasional de leite
materno, a cada três dias de bombeamento, armazene o
leite extraído pela manhã na geladeira em vez do congelador.
Ofereça esse leite como um lanche em uma mamadeira perto
da hora de jantar. Isso lhe dará a chance de sair um pouco
sem pular uma alimentação inteira. Dar uma mamadeira
suplementar durante a noite pode interferir em sua produção
de leite. Aqueça o leite colocando o vasilhame ou a bolsa
de armazenamento numa tigela pequena ou xícara de água
quente até que o leite atinja a temperatura ambiente. Pode
ser que alguns bebês aceitem melhor essa mamadeira
suplementar se outra pessoa que não a mãe der o alimento,
mas outros bebês aceitarão alegremente uma mamadeira
oferecida por suas mães.

Guia de Amamentação

Voltando a trabalhar
Planejar seu retorno ao trabalho com antecedência pode
ajudar a facilitar a transição. Informe-se ao máximo com
antecedência e converse com seu patrão sobre suas opções.
Isso pode ajudá-la a continuar aproveitando a amamentação
com seu bebê muito tempo depois que sua licençamaternidade acabar.

Durante a gravidez
• Entre para um grupo de apoio à amamentação para conversar
com outras mães sobre amamentação durante o trabalho.
• Converse com seu supervisor sobre seus planos para amamentar.
• Discuta diferentes tipos de cronogramas, como voltar a trabalhar
em meio período no começo ou fazer horários divididos.
• Descubra se sua empresa fornece um programa de apoio
à lactação às funcionárias. Caso contrário, pergunte sobre
áreas privadas onde você pode extrair seu leite de forma
confortável e segura. O Affordable Care Act (Lei de
Proteção ao Paciente – criada na reforma do sistema
de saúde dos EUA) apoia as iniciativas de apoio no
trabalho para ajudar as mães lactantes.
• Pergunte ao diretor do programa de amamentação, seu
supervisor, diretor de programas de bem-estar, funcionário
do departamento de recursos humanos ou outros colegas
de trabalho se conhecem alguma mulher em sua empresa
que amamentou depois de voltar ao trabalho.

Depois de o bebê nascer

para guardar e dar a seu bebê mais tarde quando voltar ao
trabalho. Consulte as páginas 26-28 para mais informações
sobre uso da bomba e armazenamento.
• Ajude seu bebê a se acostumar a tomar leite na mamadeira
(ou copo para bebês de 3 a 4 meses de idade) um pouco
antes de voltar a trabalhar. Os bebês são acostumados
a serem alimentados com a mãe, por isso normalmente
tomam o leite em mamadeira ou copo quando outra
pessoa lhes dá.
• Veja se há a opção de creche perto do local de trabalho,
para que você possa visitar e alimentar seu bebê se possível.
Pergunte se a instituição usará seu leite materno extraído.
• Converse com sua família e a creche sobre seu desejo de
amamentar. Diga-lhes que você precisa do apoio deles.

De volta ao trabalho
• Continue conversando com seu supervisor sobre seu
cronograma e o que está funcionando ou não para
você. Tenha em mente que voltar ao trabalho lhe
dá gradualmente mais tempo para se adaptar.
• Se a creche ficar perto, investigue se pode ir até lá para
amamentar na hora do almoço.
• Ao ir buscar seu bebê na creche, reserve algum tempo para
amamentá-lo primeiro. Isso dará a ambos o tempo para
reconectar-se antes de ir para casa e retornar às outras
responsabilidades familiares.
• Se estiver tendo dificuldades em obter apoio, converse com
seu departamento de recursos humanos. Você também
pode pedir dicas a um especialista em amamentação.

• Siga os passos na página 12 para estabelecer uma rotina
de amamentação que funcione para você e seu bebê;

Obtenha uma boa bomba de leite

• Peça a ajuda de um especialista em amamentação ou seu
médico, caso necessário.

Uma boa bomba de leite elétrica pode ser sua melhor estratégia
para extrair leite com eficiência durante as horas de trabalho.
Entre em contato com um especialista em amamentação ou
seu hospital local, programa WIC (programa de apoio às mães
e bebês) ou departamento de saúde pública para saber onde
comprar ou alugar uma boa bomba. Bombas elétricas que
permitem extrair leite de ambos os seios ao mesmo tempo
reduzem o tempo de extração. A maior parte dos planos de
saúde dá cobertura à aquisição de uma bomba de leite.
Verifique os detalhes com seu plano de saúde.

Durante sua licença-maternidade
• Tire todo o tempo que puder. Pelo menos seis semanas
de licença podem ajudá-la a recuperar-se do parto
e a estabelecer uma boa rotina de amamentação.
Doze semanas são ainda melhores.
• Treine extrair seu leite à mão ou com uma bomba de leite
de qualidade. Congele de 2 a 4 oz (60 a 120 ml) por vez
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Encontre um lugar reservado para
extrair leite
Combine com seu supervisor um lugar reservado para extrair
o leite. O Affordable Care Act (Lei de Proteção ao Paciente
– criada na reforma do sistema de saúde dos EUA) apoia
as iniciativas de apoio no trabalho para ajudar as mães
lactantes. O departamento do trabalho americano está
propondo uma nova regulamentação que permite que as
mulheres lactantes tenham um intervalo de tempo razoável
num lugar reservado (sem ser o banheiro) para extrair leite
enquanto estiverem no trabalho. (Empregadores com menos
de 50 funcionários não são obrigados a cumprir a lei caso
isso prejudique as finanças da empresa).
Se sua empresa não oferece uma sala reservada
à amamentação, encontre outro lugar reservado
para usar. Esse lugar pode ser:

Quando extrair leite
No trabalho, será preciso extrair e armazenar o leite nas
horas em que você normalmente alimentaria seu bebê. (Nos
primeiros meses de vida, os bebês precisam ser amamentados
de 8 a 12 vezes em 24 horas). Isso daria uma média de
2 a 3 vezes durante um típico período de 8 horas de trabalho.
Extrair leite pode levar de 10 a 15 minutos. Algumas vezes,
leva mais tempo. Isso a ajudará a produzir leite suficiente para
que a creche alimente seu bebê enquanto estiver no trabalho.
O número de vezes que você precisa extrair leite no trabalho
deve ser igual ao número de amamentações de que seu bebê
precisa enquanto estiver longe. Conforme o bebê fica mais
velho, o número de amamentações vai diminuindo. Muitas
mulheres usam seus intervalos regulares e a hora do almoço
para extrair leite. Algumas chegam mais cedo ou vão embora
mais tarde do trabalho para compensar o tempo necessário
para extrair leite.

• Um escritório com porta
• Uma sala de conferências
• Um closet ou área de armazenamento pouco usada

Armazenando o leite

A sala deve ser reservada e segura contra intrusos quando
estiver sendo usada. Além disso, deve ter uma tomada elétrica
se você estiver usando uma bomba elétrica. Explique a seu
supervisor que é melhor não extrair leite num sanitário.
Sanitários são anti-higiênicos e geralmente não há tomadas
neles. Também pode ser difícil manipular uma bomba numa
cabine do banheiro.

O leite materno é um alimento, então é seguro mantê-lo na
geladeira do trabalho ou numa caixa térmica com bolsas de
gelo. Converse com seu supervisor sobre o melhor lugar para
armazenar o leite. Se você trabalha em um departamento
médico, não armazene o leite nas mesmas geladeiras onde
amostras clínicas são mantidas. Rotule o vasilhame do leite
com seu nome e a data em que extraiu o leite.

Dicas de bombeamento
Pode levar algum tempo para se adaptar à bomba de leite
num ambiente de trabalho. Para um bombeamento mais
fácil, experimente essas dicas para fazer com que o leite
desça pelos ductos lactíferos:
• Relaxe o mais que puder
• Massageie seus seios
• Esfregue gentilmente seus mamilos
• Visualize o leite descendo
• Pense em seu bebê – traga uma foto dele, ou um cobertor
ou peça de roupa com o cheiro dele.
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Nutrição e condicionamento
físico
Alimentação saudável
Muitas mães de primeira viagem se perguntam se deviam
fazer uma dieta especial enquanto amamentam, mas
a resposta é não. Você pode ingerir a mesma quantidade
de calorias que costumava antes de ficar grávida, o que
ajuda com a perda de peso após o parto. Não há alimentos
a serem evitados. Na verdade, você pode continuar
a apreciar as comidas que são importantes para sua
família – as refeições especiais que você conhece e adora.
Quanto ao modo como sua dieta afeta o bebê, não há
alimentos especiais que a ajudarão a produzir mais leite.
Talvez descubra que alguns alimentos podem causar
desconforto estomacal em seu bebê. Você pode evitar
esses alimentos para ver se seu bebê se sente melhor
e pedir a ajuda do pediatra.

Tenha em mente estas importantes dicas de nutrição:
• Beba muitos líquidos para ficar hidratada (mas a ingestão
de líquidos não interfere na quantidade de leite materno
que você produz). Beba quando tiver sede e beba mais
líquidos se sua urina for amarela escura. Uma sugestão
comum é beber um copo de água ou de outra bebida toda
vez que for amamentar. Limite a quantidade de bebidas
com adição de açúcar, como refrigerantes e suco de frutas.
• Beber uma quantidade moderada (de 2 a 3 xícaras por
dia) de café ou outras bebidas com cafeína não causa
problemas para a maioria dos bebês lactentes. Cafeína
em excesso pode fazer com que o bebê fique agitado
ou não durma bem.
• Suplementos vitamínicos e minerais não substituem uma
dieta saudável. Além de escolhas de alimentação saudável,
algumas mulheres lactantes podem precisar de um suplemento
multivitamínico e mineral. Converse com seu médico para
descobrir se você precisa de um suplemento.
• Consulte a página 23 para informações sobre ingestão de
álcool e amamentação.
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Perguntas frequentes:
Recapitulação
Com que frequência devo alimentar
meu bebê?
O mais cedo possível e frequentemente! Amamente assim
que possível após o parto e depois de 8 a 12 vezes a cada
24 horas para produzir leite suficiente para seu bebê. Nos
primeiros dias após o parto, talvez precise acordar seu
bebê para as mamadas a cada 3 horas, mesmo durante
a noite, mas siga as pistas que seu bebê lhe der quando ele
estiver acordando com mais frequência e lhe dando sinais
de que está pronto para comer. Depois dos primeiros dias
sonolentos, seu bebê irá acordar com mais frequência para
as mamadas. Bebês saudáveis desenvolverão seus próprios
horários de amamentação. Siga as pistas que seu bebê lhe
der para quando ele estiver pronto para se alimentar.

Quanto tempo cada amamentação
deve levar?
Bebês se alimentam de 15 a 20 minutos ou mais em um ou
ambos os seios. Permita que o bebê se alimente no primeiro
seio até 30 minutos, depois incentive a alimentação no
segundo seio até que o bebê tenha terminado.

Meu bebê sempre deve se alimentar
nos dois seios?
É uma boa ideia incentivar seu bebê a se alimentar nos dois
seios em cada mamada, mas nem sempre ele vai querer.
Deixe que ele se alimente do primeiro seio até que termine,
e depois tente fazê-lo arrotar e ofereça o segundo seio. Se
seu bebê tiver sido bem alimentado no primeiro seio e não
ficar acordado para o segundo, então comece nesse seio
na próxima mamada. Conforme seu bebê fica acordado
por períodos mais longos, ele provavelmente se
alimentará dos dois seios a cada mamada.

Tenho que acordar meu bebê para
as mamadas?
Sim, é importante acordar seu bebê para as mamadas. Os
bebês com frequência são bem dorminhocos para acordar
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sozinhos nos primeiros dias de vida. Ao incentivar seu bebê
a acordar a cada três horas para se alimentar, você o ajuda
a receber as calorias e nutrientes necessários para a energia
para acordar e se alimentar na próxima vez. Sem essas
calorias do leite materno, o bebê pode dormir cada vez mais
e não se alimentar direito. Depois dos primeiros dias, no
entanto, os bebês normalmente começam a acordar
sozinhos para serem amamentados.

Quando devo fazer meu bebê arrotar?
Tente fazer o bebê arrotar após cada seio. Dê tapinhas nas
costas de seu bebê por cerca de um minuto, depois continue
a amamentação no segundo seio. Ele pode não arrotar. Não
há ar em seu seio, ele preenche a boca do bebê e não há
muito volume de leite nos primeiros dias, por isso o bebê
provavelmente não vai ingerir muito ar. Você vai descobrir
que o bebê arrota mais facilmente depois que tiver mais
volume de leite.

Posso usar uma chupeta?
É melhor tentar evitar chupetas até que o bebê tenha de
3 a 4 semanas de vida, conforme recomendado pela Academia
Americana de Pediatria. Se seu bebê precisa sugar, deveria
fazer isso idealmente no seio até que a amamentação esteja
bem estabelecida. Se precisar usar uma chupeta, tente limitar
a curtos períodos de tempo e em ocasiões esparsas.

Tudo bem seu eu der suplemento
de leite em pó ao meu bebê?
É melhor evitar suplementos nos primeiros dias e semanas
da amamentação. Dar leite em pó a seu bebê pode fazer
com que ele não queira mais o leite materno. Isso diminuirá
sua produção de leite.

Quando posso introduzir mamadeiras?
É uma boa ideia esperar até que seu bebê tenha de 3 a 4 semanas
de idade para introduzir a mamadeira. Alguns bebês têm dificuldade
de alternar entre o peito e a mamadeira nas primeiras semanas.
Ajude seu bebê a aprender a se alimentar bem e regularize
a produção de leite antes de introduzir a mamadeira.

Guia de Amamentação
Quando devo começar a usar a bomba?
Novamente, é melhor esperar até que seu bebê tenha de
3 a 4 semanas de vida antes de começar a usar a bomba
de leite para alimentação suplementar. É melhor regularizar
sua produção de leite e verificar se o bebê aprendeu a se
alimentar direito antes de começar a usar a bomba.

Como vou saber se meu bebê está
mamando o suficiente?
Observe as fraldas de seu bebê. Eles devem ter pelo menos uma
fralda molhada no primeiro dia, duas no segundo e assim por diante
até o sexto dia. A partir daí, espere de 6 a 8 fraldas molhadas por
dia. Seu bebê também deve produzir de 1 a 2 fezes nos primeiros
dias, e depois 3 a cada dia assim que seu leite começar a sair. Você
pode usar a ficha de anotação de amamentação nas páginas
36-38 para tomar notas dessas informações.

Como devo tratar o empedramento
quando meu leite sair?
Alimente seu bebê frequentemente para manter seu leite fluindo.
Use bolsas de gelo ou compressas frias para aliviar o inchaço
e massageie gentilmente seus seios antes das mamadas. Talvez
precise bombear ou extrair uma pequena quantidade de leite
antes de amamentar para amaciar o seio e permitir uma pega
melhor e novamente após a amamentação para aliviar a pressão.

Por quanto tempo devo armazenar
o leite materno?
O leite materno pode ser armazenado na geladeira de 5 a 7 dias
e no congelador, de 6 a 12 meses. Leite materno descongelado
deve ser usado dentro de 24 horas. Consulte as páginas 26-28
para mais informações sobre armazenamento de leite materno.

Como posso prevenir inchaço
dos mamilos?

Quais alimentos devo evitar
enquanto estou amamentando?

Use posicionamento cuidadoso e técnicas de pega (veja as páginas
10-12). Segure seu bebê no nível do seio, virado para você peito
contra peito, nariz e queixo tocando o seio. Nos primeiros dias de
amamentação, também pode ser útil dar apoio a seu seio na parte
de baixo com sua mão ou com uma camiseta infantil ou toalha
pequena enrolada durante toda a amamentação. Os músculos
da mandíbula de seu bebê ainda não são fortes o suficiente
para suportar o peso do seio e a boca do bebê pode escorregar
facilmente do mamilo e machucar. Use almofadas para dar apoio
aos braços, de forma que você possa relaxar e ficar confortável.

Nenhum, a menos que seu bebê lhe mostre que algo que você
comeu o incomoda. A maioria dos alimentos em sua dieta
normal não faz mal enquanto está amamentando, incluindo
cafeína, alho, comidas "gasosas", comidas apimentadas e assim
por diante. Se seu bebê reagir a algo que você comeu, pode
ser necessário evitá-lo por um tempo. Use a moderação como
diretriz para tudo que comer.

Como posso tratar o inchaço
dos mamilos?
Use posicionamento cuidadoso e técnicas de pega (veja as
páginas 9-11) para evitar mais danos. Amamente no lado menos
dolorido primeiro, porque seu bebê vai sugar com mais força
no começo da amamentação. Compressas quentes antes de
amamentar podem dar alívio. Extraia algumas gotas de leite
materno/colostro após a mamada, esfregue-as gentilmente
sobre seu mamilo e espere secar sozinho. O leite humano tem
propriedades curativas naturais e emolientes que acalmam.
Você também pode usar pomada de lanolina para promover
a cicatrização e o conforto. Consulte a página 16 para obter
mais informações sobre como lidar com mamilos inchados.

Quanta água devo tomar?
Procure beber algo cada vez que alimentar o bebê e, claro,
sempre que tiver sede. É possível que sinta mais sede enquanto
está amamentando; esse é o modo de seu corpo lembrá-la de
repor os fluidos que seu bebê está obtendo através do leite.
Se tiver perguntas ou preocupações adicionais quanto
à amamentação, consulte a enfermeira ou especialista
em amamentação ou ligue para o disque-amamentação
(veja a parte interna da capa para informações
de contato).

1-888-VIRTUA-3
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Instruções de registro da amamentação
Para iniciar o registro
A enfermeira ou especialista em amamentação iniciará o registro preenchendo a data e hora do parto e o peso do bebê ao nascer.
Iniciando com o quadro denominado "Data do parto", circule a hora que seu bebê começar a se alimentar. Por exemplo, se seu
bebê começar a se alimentar às 10:15 da manhã, você deve circular o '10'. Faça isso para cada mamada durante o dia, e depois
conte o número de mamadas do dia todo. Nos primeiros dias, espera-se de 6 a 8 mamadas por dia, já que recém-nascidos
muitas vezes são sonolentos. A partir do terceiro dia, os bebês precisam ser alimentados com mais frequência, normalmente
de 8 a 12 vezes por dia.
Cada vez que trocar as fraldas de seu bebê, circule um 'W' se a fralda estiver molhada (wet em inglês) e um 'S' se a fralda tiver
fezes (soil em inglês). O número mínimo esperado de fraldas trocadas por dia está impresso em cada quadro, mas você pode
acrescentar Ws e Ss se seu bebê gastar mais fraldas. Mais fraldas indicam que seu bebê está tomando bastante leite.
Continue a usar o registro até ter certeza de que seu bebê está obtendo leite suficiente e ganhando a quantidade apropriada de peso.
Se seu bebê tiver menos fraldas molhadas ou sujas do que o esperado em determinado dia* ou se você estiver tendo outros
problemas com a amamentação do bebê, ligue para o pediatra ou para o disque-amamentação.

Observação: Quando seu leite vier no começo (dias 3 a 5), seu bebê talvez ainda não tenha
muitos movimentos intestinais como indicado na tabela. O bebê pode estar cheio do leite
anterior mais aguado e não obter tanto do leite posterior mais nutritivo por causa do grande
volume inicial de leite. Dê um ou dois dias ao bebê para adaptar-se, mas peça ajuda se
perceber que o número de fraldas com fezes não aumenta.
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Dia 5 (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

Dia 6 (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada

Dia 1 (Meta de amamentação: 6 a 8 vezes) Peso hoje:____________

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes negras, com cor de piche

Dia 2 (Meta de amamentação: 6 a 8 vezes ou mais) Peso hoje:____________

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes esverdeadas

Seu bebê pode ter mais fraldas molhadas ou sujas do que as quantidades impressas em cada dia acima. Se o bebê tiver uma
frequência de amamentação ou fraldas menor do que as quantidades impressas, entre em contato com o pediatra
e/ou o disque-amamentação.

Dia 7 (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)

Dia 3 (Meta de amamentação: 6 a 8 vezes ou mais) Peso hoje:____________

Fezes amareladas, granuladas

Fezes amareladas, granuladas

Fezes negras, com cor de piche

Fezes negras/marrons

Fralda molhada

Fralda molhada

Amamentação
intensa!

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Instruções:
Circule o horário em que seu bebê começar a mamar.
Circule W se seu bebê tiver uma fralda molhada.
Circule S se seu bebê tiver uma fralda suja (fezes).

Dia 4 (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais) Peso hoje:____________

7% de perda _____________
10% de perda ____________
(Ganho de 5 oz [140 g]/semana.
Volta ao peso de nascimento até o 10º dia).

Dia do parto (Meta de amamentação: 6 a 8 vezes) Peso hoje____________

Data de nascimento do bebê: ____ / ____ /____
Horário de nascimento do bebê: ____ manhã /
____ tarde ou noite
Peso de nascimento do bebê: ______lb. /______ oz.

Registro diário de amamentação

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes amareladas, granuladas

Este é um registro adicional para continuar monitorando a amamentação do seu bebê.

Registro diário de amamentação

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)
MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fralda molhada
Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes amareladas, granuladas

Dia____ (Meta de amamentação: 8 vezes ou mais)

MANHÃ
TARDE/NOITE
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fralda molhada

Fezes amareladas, granuladas

Este é um registro adicional para continuar monitorando a amamentação do seu bebê.

Registro diário de amamentação

VirtuaBaby

Amigável ao bebê
Apoiando a amamentação exclusiva para mães e bebês
A Virtua tem o compromisso de dar apoio à amamentação exclusiva para mães e bebês com base
na Iniciativa do Hospital Amigável ao Bebê. A iniciativa é um esforço global para implementar
práticas que protejam, promovam e apoiem a amamentação. Como tal, cada instalação que
fornece serviços e cuidados de maternidade para crianças recém-nascidas deve:

1. Ter uma política de amamentação por escrito que seja comunicada rotineiramente a toda a equipe de profissionais da saúde.
2. Treinar toda a equipe de profissionais da saúde nas habilidades necessárias para implementar essa política.
3. Informar todas as mulheres grávidas sobre os benefícios e gestão da amamentação.
4. Ajudar as mães a iniciar a amamentação dentro de uma hora após o parto.
5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se forem separadas de suas crianças.
6. Não dar outras bebidas ou alimentos aos bebês a não ser o leite materno, a menos que seja indicado pelo médico.
7. Praticar a acomodação conjunta – permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia.
8. Incentivar a amamentação sob demanda.
9. Não dar chupetas ou bicos artificiais para amamentar os bebês.
10. Encorajar a criação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar mães a eles na alta do hospital ou maternidade.
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Guia de Amamentação

1-888-VIRTUA-3
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Dicas rápidas para uma amamentação bem-sucedida
3 Amamentar de 8 a 12 vezes num período de 24 horas,

3 É normal ter uma forte sensação de puxada quando o bebê

aproximadamente a cada 1 hora e meia a 3 horas durante

está no peito. Embora possa ter alguma sensibilidade

o dia. Pode dar algum trabalho manter seu bebê acordado

quando o bebê fizer a primeira pega, você não deve

para uma mamada completa nos primeiros dias.

sentir nenhuma dor durante toda a amamentação.
A causa mais comum de inchaço ou dor no mamilo

3 Para ajudar seu bebê a pegar corretamente o peito, apoie

é o posicionamento incorreto.

seu seio com quatro dedos sob ele e o polegar por cima
(mão em "C"). Verifique se seus dedos estão antes da

3 Durante os dias 1 a 4, antes que seu leite mais desenvolvido

aréola (a área escura ao redor do mamilo). Todo o corpo

surja, seu bebê recebe colostro. O colostro é rico em

do bebê deve estar voltado para você, peito contra peito,

nutrientes, mas pouco em quantidade. Espere cerca de

com as pernas do bebê no nível do peito. O nariz e queixo

uma fralda molhada no dia 1, duas no dia 2 e três no dia 3.

do bebê devem estar tocando o seio.

O bebê deve ter fezes pelo menos uma vez nas primeiras
24 horas e depois elas devem aumentar em frequência.

3 Toque ou acaricie os lábios do bebê ligeiramente com
um movimento para baixo até que ele abra bem a boca

3 Assim que seu leite sair (dias 3 a 5 em diante), espere 6 ou

(como um bocejo) com a língua para baixo, e então

mais fraldas molhadas num período de 24 horas. A urina

traga-o rapidamente até seu seio.

deve ser de uma cor amarelo pálida. O bebê também terá
fezes moles, frágeis e amarelas frequentes, pelo menos

3 O bebê deve abocanhar todo o mamilo e mais 1 ou 2
centímetros da aréola na boca. Se seu bebê estiver

3 vezes em 24 horas. O bebê deve estar satisfeito após
as mamadas.

sugando apenas no mamilo, interrompa gentilmente
a sugada do bebê em seu seio, colocando um dedo
limpo no canto da boca dele e tente novamente.

3 Amamentação exclusiva (sem mamadeiras ou bombas
e com uso limitado de chupetas) nas primeiras 3 a 4
semanas ajuda a estabelecer uma boa produção de leite.

3 Seu bebê sugará diversas vezes, depois pausará por um
momento, e então sugará novamente diversas vezes.
Você verá um movimento na mandíbula, orelhas
e têmporas do bebê com cada sugada correta.

3 Deixe que o bebê termine o primeiro seio antes de oferecer
o segundo. Olhe para o bebê, não para o relógio. O bebê
recebe mais leite posterior (mais nutritivo, rico em gorduras)
conforme a amamentação continua. Alterne o seio com
o qual você começa cada mamada.
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Guia de Amamentação

Se tiver perguntas ou preocupações quanto à sua experiência em
amamentação, ligue para o disque-amamentação e converse com um
especialista em amamentação. Se sentir que suas necessidades de
amamentação precisam ser atendidas imediatamente ou se tiver uma
emergência, ligue para o médico ou vá até o pronto-socorro mais próximo.
Suporte telefônico
Virtua Voorhees
(856) 247-2793
Virtua Memorial
(609) 914-7258
Apoio em grupo ou individual
1-888-VIRTUA-3
Bombas para alugar ou cobertas pelo plano de saúde
Serviços de amamentação PPS
(888) 848-PUMP (7867)
Pinnacle Homecare
(866) 617-8674

1-888-VIRTUA-3
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