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Secretaria de Abastecimento 

Telefone: 4199-1800 

¢ Maternidade Municipal 

¢ Banco de Leite—Hospital Municipal de Barueri ―Francisco 
 Moran‖: 11 2575 3269 

¢ UBS 
Jardim dos Camargos/Silveira – UBS Adauto Ribeiro - Telefone: 4194-6118 / 4194-

0763  

Califórnia/Vila Ceres – UBS Pastor José Roberto Rossi – Telefone: 4199-3188 / 

4198-7198  

Jardim Esperança – UBS Pedro Izzo – Telefone: 4161-9111  

Jardim Audir/Silveira – UBS Vince Nemeth – Telefone: 4199-3164 / 4201-4818  

Jardim Paulista/Votupoca – UBS Hélio Berzaghi – Telefone: 4199-3149 

 

¢ www.aleitamento.com—Dr. Marcus Renato 

¢ www.pediatriadescomplicada.com—Dra. Kelly Oliveira 

¢ GAMA—Grupo de Apoio à Maternidade Ativa 
 www.maternidadeativa.com.br 

¢ Cartilha para Mãe Trabalhadora que Amamenta—Ministério 
 da Saúde, 2010. 
¢ Blog Maternidade sem Neura 

 

Locais de Apoio à Amamentação 

Links de Materiais Interessantes sobre Alimentação 

   

Aleitamento e  

Ordenha do Leite Materno  



 2 

¢ O leite materno é considerado o 
melhor alimento nos primeiros 
meses de vida de um bebê.  Ele é 
completo em nutrientes, previne 
doenças e infecções, auxilia no 
desenvolvimento cognitivo e da 
cavidade bucal; 

¢ O ato da amamentação gera maior vínculo entre mãe e filho;  

¢ Gera inúmeros benefícios para a mãe: diminui risco de câncer 
de mama, ajuda na perda do peso adquirido na gestação e 
poupa recursos financeiros. 

 

 

 

1. Desenvolva segurança e autoconfiança; 

2. Ingira quantidade adicional ao consumo 
habitual de água; 

3. O volume de leite produzido é dependen-
te da quantidade e da frequência que o 
bebê mama; 

4. A boa pega do seio pelo bebê proporcio-
nará seu ganho de peso, além do esvazia-
mento das mamas da mãe, o que estimu-
lará a  produção de leite e prevenirá ma-
chucados nas mamas; 

5. A existência de uma rede apoio, proteção 
e manutenção da amamentação formada 
pelos profissionais de saúde, pelos cole-
gas de trabalho e da creche e principal-
mente pela família, será fundamental. 

O aleitamento materno 

-Importante- 

A OMS orienta a oferta do leite materno exclusivo até os 6 meses de 

idade e de forma complementar até os 2 anos ou mais 
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O que fazer se você não consegue ou  
não pode amamentar? 

¢ As principais causas da interrupção precoce do aleitamento 
 materno comumente relatadas pelas mães são: leite            
 considerado insuficiente, rejeição do seio pela criança,        
 traba lho da mãe fora do lar, hospitalização da criança e 
 problemas nas mamas; 

 

¢  É importante, primeiro, não se culpar pela situação, pois     
 muitas vezes ela pode ocorrer sem que haja controle sobre ela. 
 Nenhuma mãe é ruim por não conseguir amamentar; 

 

¢ A maioria destes obstáculos podem ser vencidos com o apoio 
 da família e dos profissionais de saúde; 

Ninguém é menos mãe ou mais mãe por amamentar 

Doação de Leite Materno 

¢ A mulher que produz bastante leite, é saudável e não toma  
 nenhum medicamento que interfere na amamentação, pode 
 ser uma doadora.  

¢ A doação deve ser feita para um Banco de Leite Humano. 

¢ 1 litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-
 nascidos por dia. 

¢ Bebês que estão internados e não podem ser amamentados 
 pelas próprias mães têm a chance de receber os benefícios do 
 leite materno . Com ele, a criança se desenvolve com saúde, 
 tem mais chances de recuperação e fica protegida de infec
 ções, diarréias e alergias. 

¢ Para mais informações entre em contato com um Banco de 
 Leite Humano. 
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"É preciso conhecer 
O valor dos alimentos 
O leite bom da mamãe 
Por nossos conhecimentos 
Para os seis primeiros meses 
É o melhor dos sustentos 
 
O leite tem proteínas 
Que dá um bom crescimento 
Muito cálcio para os ossos 
Melhor que medicamento 
Tem todas as vitaminas 
Não falta um só elemento 
 
Dizer que o leite é doce 
Que é fraco ou é salgado 
Tirar o bebê do peito 
Comprar o leite no mercado 
Contraria a natureza 
Chega a ser até pecado 
 
Vocês já viram um bezerro 
Chupando peito de onça? 
Gato mamando em cotia 
Quem tem isto na lembran-

ça? 
Por que então uma vaca 
Vai ser babá de criança? 

As crianças estão trocadas 
Vamos parar pra pensar 
Bezerro mama na vaca 
Cada filho em seu lugar 
Para a criança novinha 
A mãe tem que amamentar 
 
Mas o leite que é bom 
Não é para toda a vida 
Logo depois dos seis meses 
Com a criança crescida 
É preciso dar aos poucos 
Outro tipo de comida"  

Poema Sobre Aleitamento Materno 

Aleitamento Materno  
Adaptado de: Malaquias Batista Filho 

 3 

Pontos-chave para o aleitamento  

Posicionamento adequado 

1. A mãe deve estar bem confortável, com as costas e os pés 
bem apoiados; 

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

3. Corpo do bebê próximo ao da mãe e bem apoiado; 

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

Pega adequada 

1. Mais aréola visível acima da boca do bebê; 

2. Boca bem aberta; 

3. Lábio inferior virado para fora; 

4. Queixo tocando a mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinais de técnica inadequada 

1. Bochechas do bebê encovadas a cada sucção; 

2. Ruídos da língua; 

3. Mama parecendo estar esticada ou deformada durante a ma-
mada; 

4. Mamilos com estrias vermelhas, áreas esbranquiçadas ou 
achatadas quando o bebê solta a mama; 

5. E principalmente, dor na amamentação. 
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¢ Continuar o aleitamento materno (não tentar ―acostumar‖ o 
 bebê com a fórmula infantil); 

 

¢ 15 dias antes do retorno ao trabalho, ordenhar o leite ma-
 nualmente (ou com o auxílio de bomba) e congelar para ter 
 estoque; 

 

¢ Ordenhar o leite em local tranquilo e 
 limpo, tantas vezes quanto o bebê 
 mamaria; 

 

¢ Procure ordenhar o leite após o bebê 
 mamar. Se ele mamar em uma só 
 mama, retire o leite da outra. Geral                 
 mente o  melhor horário para tirar leite 
 é na primeira mamada do dia, na parte 
 da manhã, e o leite se acumula mais     
 devido ao maior intervalo entre a última mamada. 

 

¢ É normal a quantidade de leite ordenhado variar de um dia 
 para outro.  De qualquer forma é importante não criar uma 
 expectativa em relação ao volume de leite ordenhado. 

 

¢ Amamentar o bebê antes de deixá-lo no berçário e após  

 retirá-lo (inclusive no período noturno); 

 

¢ Nos dias de folga, oferecer o peito à 
 vontade. 

 

 

Como manter o aleitamento materno após  
o retorno ao trabalho? 
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5. O tipo de parto interfere na amamentação? 

Mito. Tanto mulheres que fizeram cesariana, quanto as que 

tiveram parto normal, podem amamentar.  

6. Quando a mãe produz muito leite e quer doá-lo, es-

te ato pode interferir na amamentação do filho?  

Mito. A amamentação deve ser priorizada para o próprio 

filho. Algumas mulheres produzem leite em abundância, e 

nestes casos, o excedente pode ser doado para os Bancos de 

Leite Humano. Este ato pode salvar vidas.  

7. A criança deve mamar a cada duas ou três horas? 

Mito. Não há uma regra, e a periodicidade varia conforme o 

bebê. A única recomendação é que a mãe ofereça o leite em 

―livre demanda‖, ou seja, toda vez em que o bebê sentir fome. 

Algumas crianças, com o passar das semanas, vão criando seu 

próprio horário e é comum quererem mamar a cada duas ou 

três horas, mas é importante que a mãe não restrinja a ama-

mentação caso o bebê prefira mamar em um intervalo maior 

ou menor de tempo.   

8. Mães com prótese de silicone ou que fizeram cirur-

gia de redução das mamas conseguem amamentar? 

Depende. Na maioria dos casos a amamentação ocorre 

normalmente, porém dependendo da técnica cirúrgica pode 

ocorrer alguma intercorrência. É importante conversar com 

um médico. 

9. O consumo de café, chá preto, refrigerantes e cho-

colates pela mãe podem interferir no bem-estar  do 

bebê que mama no peito? Verdade. O excesso do con-

sumo de alimentos ricos em cafeína podem dar agitação e 

cólica no bebê.  
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Mitos e Verdades sobre Amamentação 

1. As fórmulas atuais são iguais ao leite materno?     

Mito. As fórmulas que existem no mercado atualmente são 

imitações inferiores ao leite materno, pois não contêm anti-

corpos, células vivas, enzimas, nem hormônios. O leite ma-

terno é mais do que nutrientes, é um alimento vivo e dinâmi-

co. 

2. Algumas mães produzem um leite mais fraco? 

Mito. Cada mãe produz o leite adequado para as necessida-

des de seu bebê. Então, se a criança mama regularmente e 

está ganhando peso, a mãe pode ficar tranquila. O que acon-

tece é uma confusão, já que o leite materno é menos encor-

pado e mais claro que outros tipos de leite. 

3. Mamadeira e chupeta interferem no aleitamento? 

Verdade. Os bicos de chupetas e mamadeiras aumentam o 

risco de desmame, principalmente se dados precocemente. 

Além disso, pode ocorrer de o bebê rejeitar o seio materno 

por ter se acostumado a outro bico. O ideal é, conforme a cri-

ança for largando o seio materno, fazer a transição para um 

copo.  

4. Consumir certos alimentos, como cerveja preta ou 

canjica, aumentam a produção de leite? 

Mito. Não existem evidências científicas que comprovem 

que o consumo de determinado alimento ou bebida aumente 

a produção de leite. Segundo especialistas, com relação à 

cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, o consumo preju-

dica o bebê, já que o álcool passa pelo leite e pode ser tóxico.  
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Como ordenhar manualmente o leite materno? 

Na Maternal, o leite será oferecido na mamadeira  
ou no copo de transição. 

1—Prenda os  

cabelos,  lave bem 

as mãos e evite falar durante o 

procedimento. 

2—Escolha um local limpo e tranquilo 

3—Esterilize os potes, cobrindo-

os com água e fervendo por 15 

minutos (pote de vidro com tampa 

plástica). Deixar secar virado para 

baixo sobre um  pano limpo ou 

papel descartável. 

5- Apoie a ponta dos dedos 

(polegar acima, e demais 

dedos abaixo da aréola) 

comprimindo o seio contra o 

tórax. 

6—Comprima o seio com 

movimentos rítmicos, como 

se tentasse aproximar as 

pontas dos dedos, sem 

deslizar na pele. 

7—Despreze os primeiros 

jatos e guarde o restante 

no pote até 2 dedos da 

borda . Identifique com 

uma etiqueta contendo 

nome do bebê e data. 

8—Na geladeira, o 

leite pode ser guar-

dado por 12 horas ou 

congelado por 15 

dias. 

4—Massageie o seio com a ponta 

dos dedos, iniciando na região mais 

próxima da aréola indo até a mais 

distante do peito,  apoiando-o  com        

    a outra mão. Mas-

    sageie por mais 

    tempo as áreas 

    mais doloridas. 
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¢ Sempre transportar o leite ordenhado 
 em embalagem térmica (do trabalho 
 para  casa, de casa para a Maternal); 

¢ O leite deve ser entregue para a         
 merendeira do lactário e será oferecido 
 apenas para o bebê a que se destina. 
¢ O leite materno entregue na escola será 
 aquecido em banho Maria (com o fogo 
 desligado); 
¢ O leite materno será ofertado em  

 mamadeiras ou copos de transição; 
¢ Os bebês das mães que levarem o leite ordenhado para a       
 escola receberão leite materno nos horários em que houver no 
 cardápio fórmula infantil; 

 

Oferta do leite materno na Escola 

Outros tipos de ordenha 

¢ As bombinhas elétricas e manuais funcionam bem para aquelas 
mamães que se adaptam a elas.  
¢ A bomba elétrica faz algumas compressões que estimulam a pro-
dução e ejeção do leite, pois costuma simular a sucção do bebê. O 
leite cai direto num recipiente, que poderá ser armazenado. A velo-
cidade e a pressão são ajustáveis. 
¢ A mãe deve usar o método que melhor se adapta a ela, não existe 
método melhor ou pior. 
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Dificuldades no aleitamento materno 

 

Durante  o período de aleitamento materno podem ocorrer algu-
mas situações que dificultam o aleitamento. As principais: 

1. Uso de medicamentos que possam passar para o lei-
te: deve ser avaliado com o médico se é possível manter o a-
leitamento com a medicação utilizada. 

2. “Empedramento” das mamas: devido diversos fatores,  o 
leite que fica acumulado nas mamas pode se tornar mais vis-
coso. Para melhorar os sintomas pode-se ordenhar a mama 
antes de amamentar, aumentar a frequência  das mamadas 
(livre demanda), realizar massagens nas mamas e se necessá-
rio,  fazer compressas frias. 

3. Insuficiência de leite: esta sensação ocorre em geral por 
ansiedade da mãe quanto à conseguir amamentar. É funda-
mental que você se tranqüilize e persista, pois o leite é produ-
zido de acordo com a frequência e o volume mamado.   

4. Bico invertido ou plano: você deve estimular previamente 
o mamilo por meio do toque, compressas frias ou por sucção 
com bomba manual. É importante que você se encoraje , te-
nha paciência e perseverança que esse problema será supera-
do, pois com a sucção do bebê os mamilos se tornarão mais 
propícios para a amamentação. 

5. Mastite: pode ser consequência do acúmulo de leite nas ma-
mas, que gera inflamação e pode evoluir para infecção. Nestes 
casos, é fundamental o esvaziamento das mamas pelo bebê e, 
se necessário, manualmente, além de ser importante a aten-
ção e apoio de um profissional de saúde. 

6. Estresse ou tensão emocional: é importante que a mãe 
tenha acompanhamento emocional durante toda a gestação e  
lactação, pois este pode ser um momento que gera muita ansi-
edade  e estresse, dificultando a descida do leite. Fazer terapi-
a, realizar atividades prazerosas como ler, cantar, ou cuidar 
do jardim pode ajudá-la a relaxar. 


