
Aleitamento
Materno

O que é importante você saber



Aleitamento Materno:
O que é importante você saber

1a Edição

Luciana Neri Nobre
Nayara Martins Zille de Miranda

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhona e Mucuri- UFVJM
Departamento de Nutrição

Diamantina-MG
2019



N754a 

Elaborado com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). 

Nobre, Luciana Neri 
Aleitamento matemo: o que é importante você saber/ Luciana Neri 

Nobre, Nayara Martins Zille de Miranda. - Diamantina: UFVJM, 
2019. 

41 p. : il. 

ISBN 978-85-7045-03 7-1 

Inclui bibliografia 

1. Aleitamento matemo. 2. Recém-nascido. 3. Lactantes.
1. Miranda, Nayara Martins Zille de. II. Título. III. Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

CDD 618.24 

Ficha Catalográfica - Serviço de Bibliotecas/UFVJM 
Bibliotecário Nádia Santos Barbosa - CRB-6/3468 



Nota introdutória

 Este manual de Aleitamento Materno foi elabo-
rado com a intenção de auxiliar você, mamãe, a en-
tender que amamentar é bom tanto para você, quan-
to para o seu bebê. 
 O manual foi também elaborado para esclarecer 
que algumas das dificuldades que você tiver  duran-
te o período de amamentação podem ser resolvidas 
com apoio e incentivo de sua família, de profissionais 
da saúde, bem como de estratégias propostas neste 
manual. 



Apresentação

Tendo em vista a importância do aleitamento materno para a 
saúde do recém-nascido, o Departamento de Nutrição da Univer-
sidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o Hospital 
Nossa Senhora da Saúde disponibilizam este manual para você cujo 
objetivo é apoiar ações de promoção do aleitamento materno para 
crianças menores de dois anos. 

 Esta ação integra o Projeto de extensão intitulado “Promoção 
do aleitamento materno de puérperas em um hospital beneficente: 
trilhando os passos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, o qual 
desenvolveu oficinas com equipe de profissionais que atuam junto 
às lactantes e as orientam sobre aleitamento materno no Hospital 
Nossa Senhora da Saúde/Diamantina. 

Assim este manual foi elaborado para esclarecer dúvidas mais 
comuns sobre aleitamento materno, e fornecer algumas informações 
que podem auxiliar na amamentação adequada de seu bebê. O ma-
nual deverá também contribuir com políticas públicas desenvolvidas 
no Brasil de incetivo ao aleitamento materno e redução da mortali-
dade infantil.
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1. O que é leite humano?
Mãe, o leite humano é um alimento completo, que contém pro-

teínas, carboidratos, vitaminas, minerais, substâncias de defesa, além 
de fatores que estimulam e controlam o crescimento do seu bebê. 
O leite humano é suficiente para suprir as necessidades nutricionais 
dos bebês durante os seis primeiros meses de vida. No entanto, se 
você não tiver leite assim que o seu bebê nascer, não se preocupe, 
isso pode acontecer. A descida do leite dependente do tipo de parto, 
e pode demorar uns dias, em média de 3 a 4 dias. E este é um pro-
cesso normal. 

Existe diferenças no leite humano? 
Sim, há diferenças. Há três tipos de leite. O colostro, o de transição 

e o maduro. O primeiro leite que a mãe produz após o parto é cha-
mado de colostro, e tem duração de aproximadamente 3 a 7 dias. O 
colostro é um líquido com consistência espessa (grossa) e cor amarela 
e, apesar de ser produzido em pequena quantidade, tem todos os nu-
trientes necessários para alimentar adequadamente o seu bebê. 

8



Características do colostro:
• É produzido em pequena quantidade,  3 a 5 mL por 

mamada;
• É rico em fatores de crescimento que estimulam o 

amadurecimento do sistema digestivo do seu bebê;
• Comparado ao leite maduro, o colostro possui maior 

quantidade de proteínas, minerais e vitaminas lipos-
solúveis;

• Possui grande quantidade de células de defesa, por 
isso é também conhecido como vacina do bebê.

 Após o período de produção de colostro, a mãe  
começa a produzir o leite de transição, e este é produ-
zido em torno de 8 a 14 dias após o parto. 
 
Características do leite de transição:
• Comparado ao colostro tem menor concentração de 

células de defesa, proteínas e vitaminas lipossolú-
veis;

• Tem maior conteúdo de lactose (açúcar do leite), gor-
duras e vitaminas hidrossolúveis.

 Após o período de produção do leite de transição, 
a mãe começa a produzir o leite maduro, e este é pro-
duzido a partir de 15 a 21 dias após o parto.

Colostro      Leite de transição   Leite Maduro
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Características do leite maduro:

• Tem menor quantidade de proteínas quando com-
parado aos outros leites, mas tem proteínas muito 
importantes como a beta-caseína, que auxilia na for-
mação óssea do seu filho, pois se liga ao cálcio e 
fósforo, favorecendo a absorção desses minerais; e 
a kappa-caseína, que protege seu filho de infecções 
intestinais pois evita a adesão de bactérias no intes-
tino do seu bebê.

• O leite maduro também traz diferenças na quanti-
dade de nutrientes no início e final da mamada. No 
início da mamada ele tem alto teor de água, é muito 
rico em anticorpos (células de defesa) e tem aspecto 
semelhante ao da água de coco. No final da mamada 
é mais amarelado, é rico em gordura e vitamina que 
protegem o bebê de problemas respiratórios, bem 
como previne de gripes e resfriados.

• A composição do leite maduro permanece igual,  até 
quando a mãe conseguir amamentar. 

 É importante deixar seu bebê mamar até esvaziar 
a sua mama, isso irá garantir que ele receba todos os 
nutrientes necessários para o desenvolvimento dele.
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Leite de mães de bebês prematuros é igual 
ao de mãe de bebê a termo?

• Não, há algumas diferenças no leite. O leite de mães de bebês 
prematuros nos primeiros 3 a 4 dias de lactação, tem maiores con-
centrações de proteína, sódio e cloreto e menores concentrações 
de lactose do que o leite de mães de bebês a termo (que nasceram 
no tempo certo). 

• Alguns pesquisadores relatam maiores concentrações de gordura 
no leite de mães de bebês prematuros.

• O leite produzido por mulheres que tiveram filhos prematuros so-
frem as mesmas mudanças na composição do leite se comparado 
às mães que tiveram bêbes no tempo certo. O tempo de mudança 
na composição é que difere, ou seja, o período de colostro  de uma 
mulher que teve bebê prematuro pode durar de 3 até 7 semanas 
enquanto uma mulher que teve bebê no tempo certo o período de 
colostro dura de 3 a 5 dias. 
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Para seu bebê
• Estreita o vínculo afetivo do bebê com você mamãe, 

possibilitando troca de afeto, sentimento de segurança, 

proteção e tranquilidade;

• Favorece o desenvolvimento adequado da boca, face, 

fala e a boa respiração; 

• Protege contra infecções e previne alergias;

• Previne contra doenças crônicas como diabetes, hiper-

tensão e obesidade; 

• É alimento sem custos, isento de microorganismos, está 

na temperatura adequada para o seu bebê. Deve ser o 

alimento exclusivo do seu bebê nos 6 primeiros meses;

• Possibilita que seu bebê receba mais facilmente outros 

alimentos, após 6 meses.
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Para você mamãe
• Favorece formação de vínculo afetivo com seu bebê;

• Favorece redução do estresse pelo efeito dos hormônios da lac-

tação; 

• Se amamentar, exclusivamente, até os seis meses, poderá evitar 

uma nova gestação nesse período; 

• Previne câncer de útero, ovário e mama;

• Ajuda na perda de peso;

• Ajuda o útero voltar ao seu tamanho normal.
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Observação: 

 É importante que você amamente seu bebê em livre demanda, 
ou seja, ofereça-lhe o peito toda vez que perceber que ele está com 
fome. Os principais sinais de fome são: o bebê fica mais alerta, pode 
colocar mãos e dedos na boca fazendo movimento de sugar, vira ca-
becinha procurando peito e chora. 
 Os recém-nascidos mamam com maior frequência, pois o espa-
ço do estômago deles é pequeno. À medida que vão desenvolvendo, 
o estômago vai crescendo, e esse espaço vai aumentando, e as ma-
madas ficam mais espaçadas. 

 Veja abaixo estimativa do tamanho do estômago do seu bebê 
de acordo os dias de vida e volume de leite ele consegue receber:

3 dias
Tamanho de 

uma noz
22 a 27mL

1 semana
Tamanho de um 

pêssego
46 a 60mL

1 dia
Tamanho de 
uma cereja 
5 a 7mL

1 mês
Tamanho de um 

ovo (galinha)
80 a 150mL
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Será que
existe leite

fraco?

3. Existe leite materno fraco? 
 Não. Não existe leite fraco. Todas as mulheres produzem leite 
com a composição nutricional muito parecida. Isto porque alguns 
componentes do leite materno são provenientes da dieta da mãe, e 
outros são produzidos na mama e da reserva da mãe. 
 Assim, quando amamentar seu bebê, deixe-o sugar até que sua 
mama fique vazia. Desta forma, seu bebê se sentirá satisfeito e você 
perceberá que seu leite não é fraco, mas que seu bebê é que não 
estava amamentando o suficiente.
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 Sim, existe baixa produção de leite. No entanto, isto 
é muito raro entre as lactantes. Quase todas as mães po-
dem produzir leite em quantidade e qualidade suficiente 
para o seu bebê. Para evitar a baixa produção de leite, as 
mães precisam estar confiantes em relação à sua capacida-
de de amamentar, ter boa ingestão de líquidos e se alimen-
tar adequadamente, além disso, deve assegurar que está 
posicionando seu bebê corretamente para amamentar.
 Mãe, se seu bebê nasceu no tempo adequado, uma 
maneira de você saber se seu leite está sendo suficiente 
para ele é verificar se o crescimento e ganho de peso dele 
está adequado. Esta avaliação pode ser feita por pediatra, 
enfermeira ou nutricionista. 
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4. Existe baixa produção de leite?



 Sim. A posição correta é aquela em que você e seu filho estão 
confortáveis, ou seja, você não sente dor e seu bebê mama com 
tranquilidade. 
 Numa posição adequada o corpo do seu bebê deve ficar de 
frente para o seu corpo, a barriga dele deve ficar enconstando na sua 
barriga, a cabeça do seu bebê deve ficar apoiada no seu cotovelo, de 
forma que a palma de sua mão apoie o bumbum do seu filho. 
 O ideal é você sentar em um local confortável como numa cama, 
ou poltrona; e, se achar necessário, apoie os pés, os braços e as cos-
tas em travesseiros para que estes auxiliem na sustentação de seu 
corpo. Você também pode utilizar almofada de amamentação que 
ajuda o bebê a ficar confortável e você a não se curvar para frente na 
hora de amamentar, evitando assim dores nas costas. Você também 
pode amamentar deitada, se esta for uma posição confortável para 
você e seu bebê.
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5. Existe posição correta para amamentar?



Como saber se meu bebê está pegando cor-
retamente a mama?

 As características de uma pega correta podem ser observadas 
pela foto abaixo:
• Seu bebê fica de frente para o seu peito, bem encostado no seu 

corpo;
• O bumbum do seu bebê deve estar apoiado na sua mão;
• Seu bebê deve abocanhar uma grande parte da sua aréola (a parte 

mais escura do seu peito, em volta do mamilo) e não o mamilo;
• O nariz do seu bebê deve estar livre para conseguir respirar livre-

mente;
• Seu bebê deve ficar com os lábios para fora, tipo peixinho, e a bo-

checha dele enche, quando suga corretamente o seu leite. 
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 Sim. A posição correta para os bebês arrotarem, pode diferir se 
ele é recém-nascido ou é um bebê mais velho.

Se for recém-nascido, você deve (1ª foto): 
• Colocá-lo em posição vertical;
• Colocá-lo com cabeça apoiada no seu ombro;
• Fazer leve massagem nas costas até que ele arrote.

Em crianças em maior idade você deve (2a e 3ª foto):
• Colocar a criança sentada no seu colo;
• Colocar o corpo  da criança inclinado para frente e apoiado nos 

seus braço.
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Existe posição correta para meu bebê 
arrotar?



 Esses métodos evitam que o leite vá para o pulmão de seu bebê 
e facilita que ele arrote. É importante lembrar que nem sempre o 
bebê irá arrotar. Se você colocá-lo na posição adequada para arrotar, 
aguarde 5 minutos. Se ele não arrotar e estiver tranquilo é um indi-
cativo de que ele não vai arrotar, no entanto, é importante deixá-lo  
por alguns minutos em posição vertical. 

6. O que eu devo comer para produzir leite?
 Para produção adequada de leite é importante que você tenha 
uma alimentação variada e em quantidade que satisfaça a sua fome.
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• Faça pelo menos 5 refeições por dia (café da manhã, al-
moço, lanche da tarde, jantar e lanche a noite), isso pode 
lhe auxiliar a não consumir uma grande quantidade ali-
mentos em uma só refeição.

• É importante consumir alimentos dos diferentes grupos 
alimentares como: as carnes, leite e derivados, frutas, 
legumes, pães, arroz, macarrão, dentre outros. 

• Evite consumir produtos como refrigerantes, mortadela, 
linguiça, salame, biscoitos recheados dentre outros. O 
ideal é consumir uma refeição com alimentos mais fres-
cos como legumes, frutas, ovos, carnes.

• É importante também, tomar adequadamente líquidos. 
O ideal é ingerir ao menos 2,5 litros de líquidos por dia.

• Consuma alimentos a base de milho como angu, bolo de 
fubá, bolo de milho, canjica dentre outros. 

• Evite consumir em grande quantidade alimentos ricos 
em açúcar como os doces, sucos prontos para consu-
mo, biscoitos recheados e os ricos em sal como charque, 
temperos prontos, queijos processados, dentre outros. 

• Não consuma bebidas alcoólicas enquanto estiver ama-
mentando. O álcool passa para o leite materno e seu 
bebê receberá leite contaminado com álcool. 
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O que eu comer pode provocar
cólica no meu bebê?

 A maioria das mães pode comer uma grande variedade de ali-
mentos, incluindo os picantes, sem que isso cause qualquer reação 
ao seu bebê. No entanto, algumas mães relatam que seu bebê teve 
cólica quando elas consumiram alimentos como o brócolis, carne de 
porco, repolho, leite, nozes, ovos, chocolate, frutas cítricas, alho, pi-
mentão, pimenta, cebola, soja ou frutos do mar, dentre outras. 
 É importante destacar que habitualmente, a alimentação da mãe 
não é a culpada pela cólica do bebê mas se você suspeitar que al-
gum alimento pode estar fazendo seu bebê ficar mais inquieto que 
o habitual, não custa nada suspender o consumo desse alimento por 
alguns dias para você poder observar se seu bebê melhora esses sin-
tomas.
 Em casos raros, alguns bebês podem ser alérgicos a algum ali-
mento que a mãe consumiu. Neste caso é possível notar reações na 
pele do bebê, tais como: respiração ruidosa, congestionamento nasal 
e alterações nas características habituais das fezes. Isso pode indicar 
alergia. Se a suspeita da alergia confirmar, entre em contato com o 
pediatra do seu filho o mais rápido possível. 
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 A melhor forma de prevenir alguns problemas mamários, co-
muns na lactação, é: 
 Assegurar que seu bebê esteja tendo uma pega correta, 
 Amamentar seu filho em livre demanda e 
 Deixar seu filho mamar até esvaziar suas mamas
 É importante lhe dizer ainda que se o intervalo entre as mama-
das for muito grande, seu bebê pode ficar com muita fome e quando 
for mamar ele sugar com força excessiva e machucar sua mama. Além 
disso, mamadas pouco frequentes favorece o enchimento excessivo 
das mamas, o que diminui a flexibilidade da aréola e, consequente-
mente aumenta o risco de problemas. 
 Três problemas comuns no início da lactação, especialmente em 
mães que estão tendo o primeiro bebê, podem ser: leite empedrado, 
mamilo machucado e mastite. Veja a seguir o que as mães podem 
fazer para evitar ou tratar esses problemas. 
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7. Quais problemas posso ter na mama ao 
amamentar?



Leite empedrado, o que eu posso fazer para 
prevenir e tratar esse problema?

 

Leite empedrado: como prevenir e tratar 
esse problema?
 O leite empedrado, provoca um aumento excessivo da mama 
causando grande desconforto, às vezes acompanhado de febre e 
mal-estar. 
 Além das mamas ficarem grandes, dolorosa, com áreas averme-
lhadas, inchadas e brilhantes, os mamilos ficam achatados, o que di-
ficulta o bebê mamar, e o leite, muitas vezes não flui com facilidade. 
Isso costuma ocorrer com mais frequência em torno do 3o ao 5o dia 
após o parto. 
 O leite empedrado pode ficar restrito à aréola (parte escura da 
mama), ou a toda mama. Quando isso ocorre na aréola a criança nor-
malmente tem dificuldade para mamar.

Para prevenir a mãe deve:

• Iniciar a amamentação o mais cedo possível; 
• Amamentar o bebê em livre demanda pelo tempo que quiser, ou 

seja, toda hora que ele der sinais que está com fome; 
• Amamentar com técnica correta; 
• Certificar de que seu bebê esteja esvaziando completamente a 

mama, após cada mamada.

24



Para tratar a mãe pode:

• Ordenhar, manualmente, um pouco de leite antes da mamada, 
para que a mama fique macia e o bebê consiga abocanhar a mama 
adequadamente; 

• Amamentar com frequência e em livre demanda; 
• Fazer massagens circulares e delicadas nas mamas, começando da 

auréola para o restante, pois facilita que o leite fique menos visco-
so e saia com mais facilidade; 

• Usar durante todo o dia suporte para as mamas como, por exem-
plo, sutiã com alças largas e firmes, para aliviar a dor e manter os 
ductos mamários em posição adequada;

• Usar compressas frias após, ou nos intervalos das mamadas, para 
diminuir o inchaço e a dor. O tempo de compressa não deve ultra-
passar 20 minutos.

• Se seu bebê não sugar, a mama deve ser ordenhada manualmente 
ou com bomba de sucção. O esvaziamento da mama é essencial 
para aliviar a dor, o edema e favorecer a liberação normal do leite. 
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Mamilo machucado: como prevenir e 
tratar esse problema?

 Mamilo machucado pode ocorrer devido a:
• Erros na posição para amamentar o bebê e pega ina-

dequada (o bebê pode estar abocanhando o mamilo e 
não a auréola);

• Mamilos curtos/planos ou invertidos;  
• Disfunções orais da criança como, por exemplo lá-

bio leporino ou freio de língua excessivamente cur-
to;  

• Sucção não-nutritiva prolongada (a criança usa o pei-
to como chupeta e não suga a mama);

• Uso impróprio de bombas de extração de leite;
• Retirada do bebê do peito de forma incorreta (ele ain-

da não parou de sugar a mama); 
• Uso de cremes e óleos que causam reações alérgicas 

nos mamilos;
• Uso de protetores de mamilo e exposição prolongada 

a forros úmidos.

Para prevenir a mãe deve:
• Ter os mesmos cuidados citados no ingurgitamento 

mamário e evitar os fatores citados acima que estão 
relacionados e esse problema.

Para tratar a mãe deve: 
• Amamentar seu bebê com técnica correta e em livre 

demanda;
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• Manter os mamilos secos, expondo-os ao ar livre ou a 
luz solar e trocar com frequência os forros utilizados 
quando houve vazamento de leite;

• Não usar produtos na mama que retiram a proteção na-
tural do mamilo, como sabões, álcool, ou qualquer pro-
duto secante;

• Fazer ordenha manualmente da auréola antes da mama-
da se ela estiver ingurgitada, isso favorece que a mama 
fique mais macia e permite uma pega mais fácil;

• Se for preciso interromper a mamada, introduza o dedo 
mínimo ou indicador pelo canto da boca do bebê, de 
maneira que a sucção seja interrompida antes que ele 
seja retirado da mama;

• Evitar o uso de protetores de mamilo, pois ele, além de 
não serem eficazes, podem ser a causa do trauma ma-
milar.

Mastite: como prevenir e tratar esse 
problema? 

 Mastite é uma inflamação da mama. Ela 
ocorre com mais frequência na 2ª e 3ª semana 
após o parto e, raramente, após a 12ª semana. 
Qualquer fator que favoreça a estagnação do lei-
te materno, na mama, predispõe ao aparecimen-
to de mastite. 

Para prevenir a mãe deve: 
• Ter os mesmos cuidados citados no 
ingurgitamento mamário.
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Para tratar a mãe deve:

• Esvaziar adequadamente a mama. Se for necessário pode também 
fazer a retirada manual do leite após as mamadas. Vale destacar 
que, apesar da presença de bactérias no leite materno, quando 
há mastite, a manutenção da amamentação está indicada por não 
oferecer riscos ao recém-nascido saudável e que nasceu no tempo 
certo;

• Descansar, de preferência no leito;
• Utilizar antibióticos, analgésicos ou anti-inflamatórios não-esteroi-

des (com prescrição médica). Antibióticos são indicados quando 
houver sintomas graves desde o início do quadro, como fissura 
mamilar e ausência de melhora dos sintomas após 12 a 24 horas 
da remoção efetiva do leite acumulado. Os antibióticos devem ser 
utilizados por, no mínimo, 10 dias, pois tratamentos mais curtos 
apresentam alta incidência de recorrência;

• Ter ingestão adequada de líquidos (aproximadamente dois litros/
dia);

• Iniciar a amamentação na mama não afetada e usar um sutiã bem 
firme, para diminuir o desconforto.
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8. Ordenha de leite materno

 Mãe, segue abaixo instruções para ordenha manual de leite 
materno, caso você precise fazer esse procedimento. 

Ordenha manual
• Prenda os cabelos e use uma touca de banho, ou pano amarrado 

na cabeça; 
• Proteja a boca e o nariz com pano, fralda, máscara ou tecido limpo;
• Escolha um lugar limpo e tranquilo para fazer a ordenha; 
• Prepare um frasco (de preferência um frasco com tampa plástica) 

fervida por 15 minutos. Antes, lave as mãos com água e sabão 
cuidadosamente;

• Massageie a mama com a ponta de dois dedos, iniciando na região 
mais próxima da aréola e indo até a mais distante do peito, apoian-
do o peito com a outra mão;
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• Massageie por mais tempo as áreas mais doloridas; 
• Apóie a ponta dos dedos (polegar e indicador) acima e abaixo da 

aréola, comprimindo o peito contra o tórax; 
• Comprima com movimentos rítmicos, como se tentasse aproximar 

as pontas dos dedos, sem deslizar na pele;
• Despreze os primeiros jatos e guarde o restante no frasco;
• Se o leite for para seu bebê, é importante que o recipiente esteja 

com etiqueta contendo data da coleta. Se for para doar, é impor-
tante que além da data tenha seu nome e horário da coleta.

Ordenha por bomba manual
 Outra forma de ordenhar seu leite pode ser através da bomba 
manual, que é mais barata que as elétricas e a quantidade de leite 
retirado depende muito da habilidade da mãe. Há mães que não se 
adaptam porque relatam que a extração dói muito, mas há também 
aquelas que não sentem muita dor e conseguem extrair maior quan-
tidade que a ordenha manual. Há vários tipos no mercado e, caso 
você precise utilizar, pode escolher a que mais lhe atenda.  É impor-
tante ressaltar que a ordenha deve ser realizada, preferencialmente, 
pelo método manual.
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Cuidados para armazenar o leite
 Primeiramente, é necessária a higienizar o frasco que será uti-
lizado para armazenar o leite. O frasco deve ser, preferencialmente, 
de vidro transparente e com tampa plástica de rosca. A higienização 
do frasco deve ser feita da seguinte forma:
• Lave o frasco com água e sabão;
• Ferva a tampa e o frasco por 15 minutos;
• Deixe-os secar sobre um pano limpo;
• Mantenha o frasco bem fechado;
• Rotule o frasco com a data da ordenha.

 Depois de preparado o frasco, faça a coleta como descrito no 
item ordenha manual ou por bomba manual.
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Armazenamento do leite
• Se o leite materno ordenhado for armazenado na geladeira, ele 

poderá ficar estocado por até 12 horas. Se for armazenado em 
congelador ou freezers, poderá ficar por até 15 dias. Se ficar na 
temperatura ambiente, pode ser no máximo 2 horas, mas o Ideal é 
não passar de 30 minutos;

• Recomenda-se coletar, em cada vidro, apenas o volume aproxima-
do para cada refeição;

• Guarde o leite coletado no freezer ou congelador, bem tampado e 
devidamente identificado;

• Se o frasco não ficar cheio, a lactante pode completá-lo em outra 
coleta (no mesmo dia), deixando sempre um espaço de dois dedos 
entre a boca do frasco e o leite. No dia seguinte, comece com ou-
tro frasco.
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Descongelamento do leite
• O descongelamento deve ser realizado em banho-maria,

fora do fogo. A temperatura da água para descongelar o
leite deve ser próxima da temperatura da água de tomar
banho;

• Amorne apenas a quantidade de leite que o bebê for
utilizar;

• O leite que for aquecido e não for utilizado, deverá ser
desprezado. O restante de leite descongelado e não
aquecido, poderá ser guardado na geladeira e utilizado
no prazo de até 12 horas após o descongelamento. Mas,
preferencialmente, congele a quantidade de cada mama-
da para evitar desperdiçar leite;
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• Não descongele o leite em micro-ondas, pois este tipo
de aquecimento pode destruir os fatores de proteção
do leite;

• Antes de retirar a quantidade de leite a ser oferecida
ao bebê, em cada mamada, agite bem o frasco para a
completa mistura dos diversos componentes do leite.

• Ofereça para o bebê o leite em copinho, xícara ou co-
lher;

• Quando alguém, na sua ausência, for oferecer o leite
para o seu bebê, e o leite estiver no congelador, orien-
te a pessoa que o frasco deverá ser retirado do freezer
e descongelado, de preferência, na geladeira.
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10. Como oferecer leite ordenhado ao 
meu filho?

• Coloque seu filho  parcialmente recostado ou sentado no seu colo. 
Apoie as costas, a cabeça e o pescoço dele;

• Segure um copo pequeno com leite próximo aos lábios do seu 
filho. O copo se apoia levemente sobre o lábio inferior dele e as 
bordas do copo encostam-se na parte exterior do lábio superior 
do bebê;

• Vire levemente o copo para que o leite apenas toque os lábios do 
seu bebê;

• Não despeje o leite na boca do seu bebê. Apenas segure o copo 
perto dos lábios e deixe que ele tome;

• Seu bebê fará movimentos de lambida do leite seguidos de deglu-
tição;

• Quando seu filho estiver satisfeito, fechará a boca e não tomará 
36
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1Sim. Há situações que o leite materno não é recomenda-
do. Algumas situações são temporárias e outras são definitivas.

Contraindicações temporárias
 Mães com algumas doenças infecciosas como a varicela, her-
pes com lesões mamárias, tuberculose não tratada ou ainda quando 
precisarem efetuar uma medicação imprescindível. Durante este pe-
ríodo de tempo, o bebê deve ser alimentado com fórmula láctea por 
copo ou colher, e a produção de leite materno deverá ser estimulada. 
Depois do problema resolvido a mãe pode amamentar seu filho.

Contraindicações definitivas
 Não é frequente, mas existem. Mães com doenças graves, crô-
nicas ou debilitantes, mães infectadas pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), pelo vírus linfotrófico humano de célula T (HTLV 1 e 
2), mães que precisem utilizar medicamentos que são nocivos para os 
bebês (por exemplo remédio para tratamento de câncer e radiotera-
pia) e, ainda, bebês com doenças metabólicas raras como a galacto-
semia NÃO podem amamentar seus filhos.

11. Existem contra indicações do aleitamento 
materno?



12. Mãe trabalhadora e questões legais

 

Licença Maternidade
• A licença-maternidade é um direito de todas as mulheres que tra-

balham no Brasil e que contribuem para a Previdência Social (INSS);
•  Vale para empregos com carteira assinada, do serviço público, 

temporários, trabalhos terceirizados e autônomos, ou ainda traba-
lhos domésticos;

• O valor da licença-maternidade (oficialmente denominada “salário-
-maternidade”) é igual ao do salário mensal, no caso de quem tiver 
carteira assinada; 

 
 Mesmo donas de casa ou estudantes que não tenham salário, 
mas que pagam mensalmente para a Previdência, podem receber o 
salário-maternidade, desde que tenham contribuído para o INSS por 
pelo menos 10 meses. Nesse caso, o valor do salário-maternidade 
é o do salário de referência da contribuição. Se a pessoa contribuiu 
sobre o salário mínimo, recebe na licença maternidade um salário 
mínimo por mês;
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 O afastamento é de no mínimo quatro meses, ou 120 dias cor-
ridos, e de no máximo seis meses, ou 180 dias corridos;
 O afastamento começa quando a mãe decidir, e pode ser até 
28 dias antes do parto, ou então a partir da data de nascimento do 
bebê.
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Licença Paternidade
• O pai do bebê, em geral, tem direito a licença-paternidade remu-

nerada de cinco dias corridos, a partir da data de nascimento do 
bebê;

• Servidores públicos federais têm direito a uma licença-paternida-
de de 20 dias;

• Para ter a licença de 20 dias, o empregado precisa fazer o pedido 
junto ao empregador no prazo de dois dias úteis após o parto;

• A licença-paternidade vale para funcionários com carteira assina-
da, que não podem realizar outra atividade remunerada no perío-
do do afastamento.
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