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Guia de Orientação

DOE LEITE
SALVE VIDAS!

Caso você tenha uma boa produção de
leite, DOE e AJUDE outras crianças que

lutam pela VIDA.

Você pode contar com nossa ajuda!
Fone: (83) 2101.3100
Ramais 1024 ou 1106

Promovendo o Aleitamento Materno

1.º Hospital Classificado na
Paraíba como categoria "A

Reconhecido pelo UNICEF como

l ig çJHospita Am da Crian a
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R
es

p
ei

te
o

m
ei

o
a
m

b
ie

n
te

.

E como deve ficar a alimentação da mamãe?

Na amamentação as necessidades nutricionais são semelhantes
às durante a gestação. Onde, deve-se fazer restrição calórica nas
primeiras semanas de lactação, não é recomendado, pois poderá
reduzir a produção de leite.

- Tomar bastante liquido (leite, suco de frutas e água), de 8 a 10
copos por dia, para repor a água que o leite materno tem;

- Evitar álcool, chocolates, refrigerantes (Coca-cola) e café,
pois passam do leite para o seu bebê e podem causar cólicas.

- A alimentação deve ser normal. Tente lanchar frutas e sucos;

- Se o bebê tiver cólica, gases, diarréia ou manchas na pele diminua o
consumo de tomate, repolho, abacaxi, carne de porco e peixe;

- Após a amamentação não esqueça de limpar a boquinha do bebê
passando uma fralda úmida nas gengivas e dentes.

Recomendações:

Lembre-se:
A alimentação adequada é importante para a sua saúde e do bebê!

Dicas Nutricionais:

Após os 6 meses é necessário oferecer outro
alimento para a criança, ficando esse como
sobremesa, o prato principal continua tendo
o seio materno como fonte. A alimentação
complementar pode consistir de frutas, sucos,
sopinhas, entre outros.
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Para Mamãe e toda Família:

Ajuda o útero a retornar ao seu
tamanho normal mais rápido;
Evitando hemorragias e anemia;
Previne contra o câncer de mama, útero
e ovários;
Promove a perda do peso adquirido na
gestação.

Para o Bebê:
- Proteção contra infecções, diarréia e
alergias;
- Melhor desenvolvimento da fala, dentição;
- Melhor Desenvolvimento Infantil;
- Evita sobrecarga ao intestino e rins do bebê;
- faz o bebê se sentir querido e seguro.

Não Existe Leite Fraco!

Quando e Como Amamentar?

Deve-se iniciar a amamentação logo após o nascimento do
bebê, estimulando a produção e descida do leite. Não existindo
horário determinado para dar de mamar. Ofereça a mama

sempre que o bebê quiser.
Procure amamentar em um lugar adequado e tranquilo, além ter
atenção para com a sua postura, a pega do bebê no peito e o
seu posicionamento.

sob
livre demanda, ou seja,

Vantagens da Amamentação

O leite é modificado de acordo com a fase da criança. No início
ele encontra-se em menor quantidade, com aparência e cheiro
mais concentrados, o Colostro, rico em nutrientes e anticorpos. Seu
cheiro, cor, quantidade e componentes vão mudando conforme
a necessidade do bebê.

Enquanto mama o bebe deve
pegar não só o mamilo (bico do

peito), mas também parte da
aréola (região escura do peito).

Posicionamento
Com uma posição apóie o bebê com o corpo em frente para a
mãe/barriga com barriga. O bebê pega a mama corretamente,
com a boca bem aberta, o leite sairá com quantidade suficiente,
o bebê deglute tranquilamente e a mãe não sentirá dor nem terá
fissuras (rachaduras) na mama.

Cuidados!

Só tome medicamento com orientação médica.

Tudo isso é Falso!
Dar de Mamar faz os seios “caírem”?
Não é verdade! Isso poderá acontecer por fatores como: hereditários,
idade, aumento de peso.

Posso Armazenar e utilizar o Leite materno em Casa?

Não utilize mamadeiras ou outros bicos artificiais,
eles podem causar doenças como diarréia e
infecções no ouvido além de prejudicar a dentição,
a fala e a respiração do bebê.

Como retirar o leite?

• Na geladeira:
- leite cru – 12 horas
- leite pasteurizado degelado – 24 horas

Conservação e validade:

Criança que arrota mamando faz o peito inflamar ou o leite
secar?
Falso! Não há comprovação cientifica para tal afirmação

Só o meu leite não sustenta o bebê e ele chora com fome?
Falso!
Nem sempre o bebê chora por fome. Ele pode estar com frio
ou calor, molhado, ou simplesmente querendo carinho (colo).
O choro é a única forma do bebê se comunicar.

Sim. Para isso utilize frascos de vidros com borda larga e
tampa plástica (tipo café solúvel ou maionese). Lave o frasco
com água e sabão, retire o rótulo e o forro de papel que está
dentro da tampa e em seguida coloque em uma panela
com água suficiente para cobrir o vidro. Após início da
fervura deixe ferver por mais 15 minutos.
Em seguida coloque sobre um pano limpo até secar.

- O leite Materno é completo e está sempre na temperatura e
forma certa, pronto para ser servido. Até os 6 meses não é
preciso oferecer nenhum outro alimento para o bebê, nem
mesmo água.

• No freezer:
- leite cru – até 15 dias
- leite pasteurizado – 6 meses
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