
ALEITAMENTO
MATERNO

Acima de tudo acredite
que é capaz de

amamentar o seu bebé

PORQUE É IMPORTANTE AMAMENTAR

● Proporciona uma nutrição superior.
● É o único leite para bebés, sem excesso de proteínas.
● É o único leite para bebés com gordura poli-insaturada.
● Fornece água isotónica necessária para uma adequada hidratação. 
● É o único que “ensina” o intestino do bebé a seleccionar as 
partículas e a absorver as mais saudáveis, uma informação válida 
para toda a vida.
● É o único sem ferro livre e disponível para as bactérias. 
● Protege o bebé de infecções, alergias e outras doenças,                
principalmente diarreia, otite e infecções respiratórias.
● É o único leite para bebés com nucleótidos fundamentais para 
o cérebro.
● Não tem caseína que pode ser tóxica para o cérebro humano.
● O bebé terá uma recuperação mais rápida se adoecer.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DO LEITE MATERNO 
PARA O BEBÉ

● As crianças que recebem leite materno adoecem menos do 
que as crianças que tomam leite artifi cial.
● Quando um bebé mama, produz-se uma hormona que faz 
contrair o útero e acelerar a sua recuperação, reduzindo o risco 
de hemorragia materna.
● Amamentar mais de três meses ajuda a mãe a recuperar a 
silhueta anterior ou mesmo a ter menos gordura e peso, do que 
antes da gravidez.
● Amamentar mais tempo, reduz o risco de cancro da mama e 
do ovário.
● É mais seguro, mais prático, menos trabalhoso e muito mais 
económico; e é ecológico.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DA AMAMENTAÇÃO 
PARA A MULHER

● Encoraje e incentive a sua mulher a amamentar.  As hormonas 
da mãe são infl uenciadas por si.
● Sempre que possível, participe na amamentação. O pai 
dedicado e afectuoso estimula a mãe e o leite tem mais 
facilidade em sair.
● Seja paciente e compreensivo. Os bebés pequenos procuram 
estar muito próximos das mães.
● Sinta-se útil durante o período da amamentação. Para ama-
mentar, a mãe precisa de se sentir protegida. Defenda-a.
● Mantenha-se sereno. O pai calmo deixa a mãe segura (o 
medo bloqueia a saída do leite).
● Procure ocupar-se mais dos outros fi lhos (se os tiverem). A 
atenção do pai irá tranquilizá-los e garantir-lhes que tudo está 
bem.
● Não deixe entrar em casa latas de leite,  biberões e chupetas. 
(Proteja-os do marketing agressivo que os confunde). 
● Quando os pais também são favoráveis à amamentação as 
mulheres amamentam melhor e durante mais tempo.

O PAPEL DO PAI NA AMAMENTAÇÃO

● A grande maioria das mulheres (98%) pode ter leite. Não 
existe “leite fraco”.  Todo o leite materno é forte e adequado 
para o crescimento e desenvolvimento das crianças.
● Nos primeiros dias, é produzido um leite amarelado, 
chamado colostro, muito concentrado e de elevado valor 
biológico. Muito forte e rico em proteínas, este leite é 
específi co dos primeiros três ou quatro dias e produzido pela 
mãe em quantidades mais pequenas. O colostro comporta-   
-se como uma verdadeira vacina, por conter anticorpos 
vivos e activos produzidos pela mãe, que protegem de 
imediato o recém-nascido, contra várias doenças.
● A mãe modifi ca lentamente a composição do leite, 
(transição) para o intestino do bebé se poder adaptar. Só 
(+/-)15 dias após o parto, haverá “leite maduro”.
● O que estimula uma mulher a produzir leite, é o bebé 
a mamar. Quanto mais o bebé mamar, mais leite será 
produzido
● Até ao 6º mês de vida os bebés amamentados em horário 
livre, só precisam de leite materno, não necessitando de 
água, sumo ou chás. Mesmo nos dias de muito calor.
● As mães rapidamente interpretam os sinais e sabem 
quando os fi lhos já estão satisfeitos. E também descobrem 
que quando está calor eles querem mamar mais vezes ao 
dia.
● Quando estão satisfeitos os bebés soltam a mama sozinhos. 
Quando têm dúvidas, as mães podem oferecer a segunda 
mama.  
● Não ofereça ao seu fi lho outro tipo de leite em substituição 
do seu, até aos 2 anos de idade, a não ser por prescrição 
médica. 

PARA FICAR MAIS TRANQUILA É 
IMPORTANTE SABER QUE...

Porque constitui uma estratégia de protecção da espécie,
● Protege a mãe e o fi lho(a),
● Pode fortalecer a ligação mãe-fi lho(a).
Porque contém: 
● Uma fórmula única, específi ca da mãe, que é um organismo 
imunitariamente maduro que habita a mesma zona do bebé e o 
protege das agressões externas,
● Todos os nutrientes e a água de que precisam nos seis primeiros 
meses de vida,
● Contém muitas substâncias fundamentais para a construção de 
diferentes estruturas do organismo humano e que são impossíveis 
de reproduzir, não estando presentes em nenhum outro leite.
Porque:
● Depois dos seis meses continua a constituir a alimentação 
ideal enquanto de forma gradual se vão introduzindo os outros 
alimentos,
● Colabora no desenvolvimento da musculatura da face, evitando 
problemas respiratórios, da fala e da arcada dentária.



● Antes de amamentar, lave as mãos com água e sabão/
sabonete.
● Procure amamentar numa posição confortável. Use, por 
exemplo, uma almofada ou travesseiro, para apoiar o seu 
braço. Posicione o bebé voltado de frente para si (barriga 
com barriga). 
● Se necessário, apoie a mama com a sua mão formando um 
“C”, mas sem tocar na carinha do bebé, para que ele possa 
fazer todos os movimentos do queixo que precisar, sem ser 
bloqueado pelos seus dedos.
● Deixe a primeira mama esvaziar-se antes de oferecer a 
outra.
● Na refeição seguinte comece pela mama que ofereceu em 
último lugar na mamada anterior.
● Amamente até o bebé soltar o peito espontaneamente.
● Após a mamada coloque o bebé em posição vertical por 
alguns minutos para que ele arrote. Enquanto isso deixe o 
seu mamilo ao ar.
● Evite a utilização de “discos” absorventes impermeáveis 
que facilitam as lesões.

ALGUNS CUIDADOS DURANTE 
A AMAMENTAÇÃO

● A mãe precisa de se sentir relaxada e confortável.
● Ao amamentar, leve o bebé ao peito, e não o peito ao 
bebé.
● Escolha a posição mais confortável para si e para o bebé. 
● O corpo do bebé fi cará alinhado (orelha, ombro e anca 
em linha recta), e com o corpo de frente e juntinho ao da 
mãe, a abraçá-la.
● Habitualmente a boca está muito bem aberta, o nariz 
liberto, o queixo encostado na 
mama e o lábio inferior vê-se 
voltado para fora. Às vezes é 
possível ver a língua.
● A aréola é mais visível em cima do 
que por baixo da boca do bebé. 

● A amamentação com boa 
pega não provoca dor no 
mamilo, nem  fi ssuras.

● Se tiver queixas procure a 
ajuda de um conselheiro no 
seu Centro de Saúde.

OBSERVANDO UMA PEGA CORRECTA

Algumas mães fi cam inseguras, e pensam que o seu leite 
é fraco ou que têm pouco leite. No entanto pode fi car 
tranquila se o seu bebé:

● Acordar quando tem fome;
● Ficar saciado depois das mamadas;
● Urinar 6 a 8 vezes ao dia;
● Estiver a ganhar peso.

São sinais de que está a mamar o sufi ciente. O tempo de 
demora e, o intervalo das mamadas não fornecem indicações 
válidas, variando de bebé para bebé.

COMO SABER SE O LEITE MATERNO
É SUFICIENTE PARA O BEBÉ?

Antes de fazer a extracção manual do leite:

● Escolha um momento e um local calmos;
● Prenda os cabelos e lave bem as mãos;
● Faça massagens suaves nas mamas para facilitar a saída 
do leite;
●  Apoie a mama com os dedos 
indicador e polegar na linha da 
aréola (parte escura da mama) 
e comprima com suavidade 
contra as suas costelas;
● Juntando os dedos sem 
os deslizar,  aperte e solte, 
repetindo esses movimentos 
(comprima, pressione, solte...comprima, pressione, solte...);
● Pode ir rodando a sua mão em redor da mama, mantendo 
os dedos por fora da aréola. 

COMO RETIRAR O LEITE

Logo que possível após a extracção, coloque o leite materno 
no frigorífi co (no fundo da 1ª prateleira), num recipiente 
próprio para alimentos (onde pode permanecer por 5 dias). 
Se preferir pode congelá-lo por um período de 3/6 meses 
(a – 19º C). Para a congelação de longa duração prefi ra 
recipientes rígidos.

COMO ARMAZENAR O LEITE

Para descongelar, retire o leite do congelador, coloque-o 
no frigorífi co e depois à temperatura ambiente. Se preferir 
amornar o leite, coloque-o em água quente por breves 
minutos. O microondas não é recomendado.

COMO DESCONGELAR E AQUECER
O LEITE MATERNO

● Lave bem as mãos com água corrente e sabão/sabonete.
● O próprio leite parece proteger a pele, evitando infecções.
● Após as mamadas pode molhar o mamilo (bico) e aréola 
(parte escura da mama) com o seu próprio leite, que parece 
ser um hidratante natural, cicatrizante e, deixar secar por 
breves minutos.
● Quando sentir as mamas cheias ou doridas pode massajá-
-las suavemente e retirar o leite que a incomoda, evitando 
algum bloqueio dos canais e mesmo o “ingurgitamento 
mamário”.
● Se as sentir infl amadas aplique gelo protegido (embrulhado 
num pano) por alguns minutos, duas ou três vezes ao dia e 
procure retirar o leite em “excesso”.

NÃO precisa de lavar os mamilos antes e depois das mamadas, 
que parece contribuir para que fi quem desidratados e com 
fi ssuras. Para a sua higiene basta o banho diário.

O CUIDADO COM AS MAMAS

● Se possível amamente na 1ª hora a seguir ao parto.
● Procure amamentar sempre que lhe pareça que o bebé 
quer, sem se preocupar com os horários.
● Não limite o tempo de duração das mamadas. Mas verifi que 
os sinais de “boa pega”.

Quando amamentar:

● Deixe o bebé mamar e esvaziar primeiro uma mama até 
ao fi m. Se ele fi car satisfeito, não se preocupe, na refeição 
seguinte oferecerá a outra mama.
● Se fi car com dúvidas, ofereça a outra mama e observe se 
continua a mamar; algumas vezes os bebés querem as duas.
●  Quando a mama lhe parecer muito cheia e incómoda depois 
do bebé ter mamado, pode retirar o leite manualmente, até 
se sentir confortável.
● Evite que os seus dedos repousem na mama enquanto 
está a amamentar.
● Evite usar roupas apertadas, ou soutiens muito justos, que 
podem bloquear o seu fl uxo de leite.
● Não use mamilos artifi ciais e evite chupetas ou biberões, 
pois exigem diferentes posições da língua e confundem o 
bebé que poderá começar a ter difi culdades em mamar.

ALGUNS CUIDADOS PARA O PEITO
NÃO ENCAROÇAR
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NESTE FOLHETO ENCONTRARÁ INFORMAÇÕES ÚTEIS.
SE TIVER DIFICULDADES NA AMAMENTAÇÃO, PROCURE 

UM CONSELHEIRO NO SEU CENTRO DE SAÚDE


