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Aleitamento Materno



Preparação da Mama

•Exposição da pele da mama ao 
sol é uma recomendação científica 

universal. 

•Esfregaço – bucha – massagem 
Autores divergem.
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A mama é constituída por um conjunto de 15 a 20 unidades funcionais 

conhecidas como lobos mamários, representados por 20 ductos terminais 

que se exteriorizam pelo mamilo. Apresentam a forma cônica ou pendular, 

variando de acordo com as características biológicas corporais e com a 

idade da pessoa.

1.Parede Torácica

2.Músculos peitorais

3.Lobo mamário

4.Mamilo

5.Aréola

6.Ductos lactíferos

7.Tecido adiposo

8.Pele

A mama, além do tecido glandular, é 

composta por gordura, tecido 

conjuntivo, vasos sanguíneos, 

vasos linfáticos e fibras nervosas

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Breast_anatomy_normal_scheme.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Breast_anatomy_normal_scheme.png


• TIPOS DE MAMA
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• Para o Bico Invertido
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As bombas de ordenha, em geral, são 
contra indicadas.







COLOSTRO

Vacina da natureza
1. Produzido geralmente até o 3º dia após o 

parto, podendo chegar até o sétimo.

2. 1 ml de leite tem-se 4000 anticorpos, no 
colostro 1ml contém 100.000 macrófagos.

3. É produzido durante o dia de 10 à 100 ml, o 
suficiente para o bebê.





O Leite das mães de RNPT
apresentam características físico 

químicas que facilitam o ganho de 
peso.



O alimento de escolha para o RNPT é o leite de sua
própria mãe. O leite produzido pela mãe de RNPT nas

primeiras 4 semanas pós-parto contém maior concentração
de nitrogênio, proteínas com função imunológica, lipídios
totais, ácidos graxos de cadeia média, vitaminas A, D e E,

cálcio, sódio e energia que aquele da mãe do RN de termo.
Caso a criança não consiga sugar diretamente ao peito,

deverá receber o leite ordenhado. Uma estratégia alimentar
que resulta num melhor ganho de peso entre os RNPT é

a oferta do leite posterior, que contém até três vezes mais
gordura que o leite anterior. A utilização de leite posterior
da própria mãe, ordenhado mecanicamente, para RNBP

hospitalizados em unidade neonatal de país em desenvolvimento
está relacionada a um aumento médio de peso da

ordem de 18,8 g por dia. Se o leite da mãe não está
disponível, o LH processado em bancos de leite, que mantém muitos dos 

fatores de proteção, é outra boa opção.
Embora esse leite de pool de banco de leite seja uma
alternativa segura e viável para o RNPT90, ele pode 
não ser nutricionalmente adequado ao prematuro.

Nascimento MBR e Issler H 2004



A amamentação e a ação dos 

hormônios.
• Volta do útero ao tamanho normal e 

volta do peso normal. 

• Evita hemorragia 

• Pós-parto.

• Bem estar ( ocitocina).

• Elasticidade do seio. 



Vantagens 

da 

Amamentação



• Manter o correto 
desenvolvimento das estruturas 

envolvidas na alimentação e 
futuramente na fala.





Estabelece o 
vinculo 
afetivo

mãe e filho.
Aumenta a 
auto estima 

da mãe.



• A amamentação evita 
desnutrição.

• Evita contaminações

• Amamentando tem-se menos 
trabalho. 

• Economia



Bebês mais inteligentes



PEGA CORRETA



PEGA INCORRETA
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POSTURA 
DURANTE A

AMAMENTAÇÃO
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Postura incorreta de oferta da mama





Manobra 
de interrupção da 

sucção









AULA 4 AMAMENTAÇÃO

1. Quais as orientações para a preparação da mama no 

período gestacional?

2. Quais os tipos de mama? Que tipo de bico necessita de 

intervenção para facilitar a pega?

3. Quais as características do colostro? 

4. Qual a ação do hormônios para a mulher que amamenta? 

Quais as vantagens da amamentação para a mulher?

5. Quais as vantagens da amamentação para o bebê?

6. Como se caracteriza a pega correta?

7. Como se caracteriza a pega incorreta?

8. Quais as posturas indicadas durante o aleitamento 

materno?



Leitura obrigatória e resenha do artigo com todos os dados 
de observação do Protocolo




