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O aleitamento materno 

No mês das Mães, o site Compartilhe Esse Cuidado irá abordar uma série de assuntos voltados a um 

tema muito importante: o aleitamento materno.  

De acordo com estudos publicados pela Unicef, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida pode 

evitar, anualmente, mais de 1,3 milhão de mortes de crianças menores de 5 anos nos países em desenvolvimento 

(Lancet 2008). Além disso, amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir 22% da 

mortalidade neonatal (até o 28º dia de vida). No Brasil, do total de mortes de crianças com até 1 ano, 69% 

ocorrem no período neonatal e 52% na 1ª semana de vida. 

De acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a amamentação: 

- As crianças devem fazer aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, ou seja, sem o 

complemento de qualquer alimento ou bebida; 

- A partir dos 6 meses, todas as crianças devem se alimentar de sopas e papinhas em complemento ao 

aleitamento materno; 

- As crianças devem continuar a ser amamentadas, pelo menos, até os 2 anos de idade. 

Essas recomendações foram baseadas em 16 estudos, que indicaram que bebês alimentados apenas com 

leite materno nos primeiros meses de vida desenvolviam menos infecções e não apresentavam problemas de 

crescimento. 

Em 2011, a OMS divulgou uma pesquisa segundo a qual, em todo o mundo, menos de 40% das crianças 

menores de seis meses eram alimentadas exclusivamente com leite materno. No Brasil, esse número não era 

muito diferente: apenas 41% - ambos percentuais muito abaixo do ideal definido pela própria Organização, que 

deveria variar entre 90% e 100%. Desde então, mais de 170 países vem unindo esforços e desenvolvendo 

programas de conscientização sobre a importância da amamentação. Um exemplo é a Semana Mundial da 

Amamentação – SMAM, comemorada anualmente de 1 a 7 de agosto, com o propósito de promover e apoiar o 

aleitamento materno.  

 

A produção de leite no organismo da mãe 

De acordo com os especialistas, o início da produção do leite varia de mãe para mãe. Em alguns casos, ela 

ocorre a partir da 20ª semana de gestação; em outros, apenas após o nascimento do bebê. Ambas as situações 

são normais. No entanto, desde o início da gestação, hormônios como o estrógeno e a progesterona, secretados 

pela placenta, vão preparando as mamas para o aleitamento: seus vasos sanguíneos se dilatam, elas ficam 

maiores e mais sensíveis. 

Nas primeiras 24 horas após o parto, as mamas secretam um líquido que, dado seu elevado teor de 

colesterol, tem propriedades laxantes, acelera a maturação do intestino do bebê e é rico em anticorpos e 

vitamina A – o chamado colostro. Assim que cessa a produção de colostro, as mamas passam a liberar o leite 

materno. 

Quando o bebê começa a mamar, impulsos sensoriais vão do mamilo para o cérebro. Em resposta, a parte 

anterior da hipófise, localizada na base inferior do cérebro, pruduz um hormônio chamado prolactina e, 

posteriormente, a ocitocina. A prolactina chega até mama através do sangue, fazendo com que as células 

mamárias produzam leite. Conforme o bebê vai sugando, a ocitocina é liberada, provocando contrações nos 

músculos mamários para que o leite se dirija às glândulas mamárias, alimentando o bebê. 

 



 

O leite materno é um dos alimentos mais completos que existem. Sua maior fonte de energia está nas 

gorduras, especialmente triglicerídeos, enquanto o principal carboidrato é a lactose, fundamental na absorção de 

cálcio e ferro, por exemplo. Além disso, o leite materno contém altas doses de mineras, como zinco, ferro, cobre 

e cálcio, e vitaminas A, D, E, K, C e complexo B. Muitas dessas substâncias são provenientes do organismo da 

mãe, daí a importância de uma alimentação balanceada durante toda a gestação. 

 

Os benefícios do aleitamento para mãe e bebê 

A amamentação é um momento único de cuidado e afeto, que reforça o vínculo entre mãe e filho e 

proporciona aos dois uma experiência única. Mas o aleitamento materno também apresenta uma série de 

benefícios para a saúde. 

Para a mãe: ajuda na queima de calorias e na eliminação de parte da gordura que a mãe ganhou durante 

a gestação; auxilia o desprendimento da placenta, facilitando a recuperação do útero e evitando sangramento 

excessivo; reduz a possibilidade de desenvolver, futuramente, doenças cardiovasculares, osteoporose, câncer de 

mama e ovário. Além disso, a sucção estimula a secreção de prolactina, que atua também como inibidora da 

ovulação, atuando como um anticoncepcional natural. 

Para o bebê: previne infecções gastrintestinais, respiratórias e urinárias; ajuda na prevenção das cólicas, 

da constipação e de alergias intestinais; auxilia no desenvolvimento dos pulmões e fortalece o sistema 

imunológico da criança, previnindo alergias, obesidade e anemia; auxilia em uma melhor adaptação a outros 

alimentos; melhora o desenvolvimento cognitivo; a sucção ajuda no desenvolvimento da arcada dentária e das 

mandíbulas do bebê. 

Diante de todos esses benefícios, alguma dúvida de que o aleitamento materno é indispensável e só tem a 

contribuir física e emocionalmente para a contrução de um ambiente familiar saudável? 

 

Técnicas e posições para uma amamentação saudável 

Há várias posições para amamentar, a mãe é quem deve escolher a posição que a deixe mais confortável, 

ou mesmo variar entre elas. O importante é que, durante a amamentação, o bebê comprima o queixo e a língua 

em distintos locais da aréola e mamilo, para que ele possa se alimentar adequadamente, evitando desconforto e 

refluxo. 

Posição 1 – Clássica ou tradicional: sente-se e coloque o bebê de frente para você, com a cabeça 

apoiada no antebraço do mesmo lado do seio que será oferecido. O corpo do bebê deve ser colocado contra o 

seu abdômen (barriga com barriga). Quanto mais colados estiverem os corpos, mais fácil para o bebê mamar. 

Posição 2 – Deitada: deite-se de lado, com um travesseiro sobre a cabeça, e coloque o bebê apoiado no 

seu braço, de forma que seus corpos fiquem alinhados e ele não fique totalmente reto na cama, o que demanda 

um esforço extra do bebê para a mamada. Ofereça a ele o peito do lado que está deitada. Essa posição e a 

sentada inversa são indicadas também para mães que foram submetidas a uma cesariana. 

Posição 3 – Inversa: sentada, coloque o bebê debaixo da axila oposta à do seio que será oferecido, com 

o ventre apoiado sobre as suas costelas. O corpo do bebê está apoiado pelo seu braço materno e a cabeça 

suspensa pela mão.  

Posição 4 - Cavaleiro: coloque o bebê sentado, de frente para você, na posição de “cavalinho”. Uma das 

mãos sustenta o pescoço do bebê e a outra segura a mama oferecida. Essa posição é indicada para bebês 

frágeis, de baixo peso, sonolentos ou que tem dificuldade em manter a pega. 

 

 

 



 

O pai pode não ter leite para oferecer, mas seu papel durante o processo de amamentação é fundamental. 

A presença e carinho dele durante esse momento fortalecem o vínculo afetivo entre os três. Ele pode auxiliar 

durante a troca de seio ou posição e oferecer água ou suco para a mãe, pois a hidratação é fundamental durante 

o aleitamento. Além disso, pai e mãe pode fazer companhia um para o outro, evitando que se caia no sono 

enquanto o bebê mama, o que pode causar algum acidente. 

 

Dificuldades na amamentação 

Esse é um tema importante e delicado; no entanto, a situação é mais comum do que se imagina. Ainda no 

hospital, a mãe conta com a ajuda das enfermeiras na hora da amamentação. Quando volta para casa, ela pode 

se deparar com algumas dificuldades e acreditar que não conseguirá amamentar seu filho sozinha. Estima-se que 

cerca de 70% das mulheres têm dificuldade na amamentação, por isso não se desespere. 

Algumas dicas: 

- Escolha um local tranqüilo e confortável para amamentar; 

- Cuide do bico dos seios: higienização e roupas adequadas ajudam a evitar rachaduras e outros problemas; 

- Aprenda a pega correta: quando o bebê pega boa parte da auréola, e não apenas o bico do seio, o leite 

sai mais tranquilamente e a mãe não sente dor; 

- Enquanto o bebê estiver dormindo, tente descansar ou fazer algo que você gosta. Assim, na hora de 

amamentar, você estará mais relaxada. 

 

Mesmo tomando todos esses cuidados, é possível que ocorram algumas complicações, como: 

- Seios empedrados: o leite do alvéolo mamário não drena e bloqueia alguns canais, formando uma 

“pedra” na mama; 

- Ingurgitamento mamário: resulta do aumento da vascularização e da congestão vascular das mamas, 

com acúmulo de leite. As mamas aumentam de volume, ficam doloridas, quentes e vermelhas, e a mãe pode 

apresentar febre; 

- Mastite: inflamação da mama, causada por bactérias que residem no organismo do bebê. Acontece 

quando a mãe apresenta fissuras nos mamilos e se caracteriza por mal-estar e inchaço da mama, podendo ser 

acompanhada de febre. 

- Insuficiência de leite (hipogalactia): é quando as mães acham que tem pouco leite ou seu leite é 

“fraco”. Normalmente, está relacionada à ansiedade e insegurança da mãe. É necessário avaliar com o médico se 

a criança realmente necessitará o reforço de outro leite. 

Por isso, é fundamental que a mãe realize o acompanhamento periódico com um médico de sua confiança, 

para que ele possa auxiliá-la nessas e outras questões. 

 

Compartilhe essas informações com seus familiares e amigos. 

A saúde de muitas mães e bebês agradece! 

 

 


