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sÉrie orientações e reComenDações Febrasgo 
AmAmentAção

Apresentação

O ato de amamentar é muito mais do que nutrir a criança.  Além da questão nutricional, 
propicia as condições para que o bebê se defenda das infeções e a interação física,   íntima,   
entre a mãe e o recém-nascido repercute significativamente nas funções fisiológicas , desen-
volvimento cognitivo e emocional  do seu filho.  

O leite materno é um alimento completo. Se a amamentação for exclusiva durante os pri-
meiros seis meses,  o bebê não precisa de nenhum outro alimento (chá, suco, água ou outro 
leite).  Ele é  rico em anticorpos, protegendo a criança de muitas doenças como diarreia e  in-
fecções respiratórias, reduz o risco de reações alérgicas e outras doenças, além de outros efei-
tos sobre o desenvolvimento anatômico (face, dentição)e a função respiratória da criança  . 

Também  são inúmeros os benefícios para a lactante, pois ajuda a  reduzir o peso mais rapida-
mente após o parto, na recuperação puerperal do útero, aumentando a sua contratilidade e 
reduzindo as hemorragias pós-parto.  Também, quando exclusiva,  a lactação funciona como 
um método contraceptivo natural e pode proteger a mulher contra alguns tipos de câncer.  

Nesta edição, a Comissão Nacional  Especializada  de Amamentação da Febrasgo aborda to-
dos os aspectos da amamentação, incluindo  as técnicas de proteção e apoio ao aleitamento, 
as vantagens do aleitamento materno exclusivo, as intercorrências locais na mama ( o seu 
diagnóstico, prevenção e tratamento ) entre outros.  Além da questão  médica  propriamente 
dita, são tratados alguns  temas  que são relevantes na promoção do ato de amamentar 
como abordagem das lactantes adolescentes, as cirurgias prévias sobre as mamas ( masto-
plastias) e inclusive a legislação atual que dá a proteção à amamentação no Brasil. 

Em todo este processo, o papel do obstetra é fundamental para que os programas  do Ministério 
da Saúde de incentivo à lactação  tenham sucesso.   São medidas simples de encorajamento e 
orientação para as mães e este processo começa desde o período  pré-natal. O texto é rico em 
informações. A adesão dos obstetras é fundamental. Participe da Campanha de Iincentivo à Ama-
mentação promovida pelo Ministério da Saúde  e que tem o apoio incondicional da FEBRASGO. 

Marcos Felipe Silva de Sá
Diretor Científico

César Eduardo Fernandes
Presidente
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Capítulo 1

O papel dO Obstetra nO incentivO 
aO aleitamentO maternO

corintio mariani neto1

newton tomio myiashita2

1Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, São Paulo, SP, Brasil. 
2Amparo Maternal, Itapecerica da Serra, SP, Brasil. 

descritores
Aleitamento materno; Amamentação; Obstetrícia; Leite materno

resumO

O obstetra desempenha papel decisivo na orientação, incentivoe suporte ao aleita-
mento materno. Destaque-se a importância da sua postura: durante a assistência 
pré-natal; nos cuidados durante o trabalho de parto; no estímulo à amamentação 
na primeira hora de vida, desde que mãe e criança estejam bem, especialmente nas 
cesáreas; no estímulo ao sistema de alojamento conjunto, único que permite o alei-
tamento materno sob livre demanda; no apoio ao aleitamento materno exclusivo 
durante os primeiros seis meses e continuado com alimentação suplementar até os 
dois anos ou mais; na orientação às nutrizes quanto ao destino do leite excedente, 
informando-as quanto à possibilidade de doação para uma Banco de Leite Humano; 
na prevenção das intercorrências locais; no tratamento da mastite puerperal, lem-
brando que faz parte do tratamento amanutenção do fluxo de leite, portanto, não 
bloqueando a lactação; no tratamento do abscesso mamário, avaliando a possibili-
dade de punção sob visão ultrassonográfica, ao invés de incisão e drenagem siste-
máticas; estimulando o prolongamento da lactação, dentro do possível; na prática 
da anticoncepção correta e eficiente; no apoio à lactante no retorno ao trabalho no 
que se refere à legislação que protege a amamentação; no apoio e divulgação da 
NBCAL.

Como citar:
Mariani Neto C, Myiashita NT. O papel do obstetra no incentivo ao aleitamento materno. In: Amamentação. São Paulo: 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. Cap. 1, p. 1-8. (Série Orientações e
Recomendações FEBRASGO, no. 6/Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno).
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intrOduçãO

Ao contrário do que ocorre com todos os demais mamíferos, a mulher não ama-
menta como um ato instintivo, por isso ela deve aprender como realizar o aleita-
mento e compete ao obstetra, que éo primeiro profissional de saúde a lidar com a 
gestante, participar ativamente deste ensinamento.

O obstetra tem várias oportunidades de atuação desde a primeira consulta 
pré-natal atéo final do puerpério, de modo que a sua conduta e o seu empenho 
podem se constituir em poderosas armas a favor do aleitamento materno. 

Como importante e imprescindível membro da equipe multiprofissional de 
saúde que assiste e orienta mulheres gestantes, puérperas e lactantes, deveráo mé-
dico obstetra se posicionar contra as rotinas institucionais adversas ao sucesso da 
amamentação, cobrando, orientando e implantando protocolos e rotinas dentro 
das suas competências, que venham facilitar e automatizar o aleitamento materno 
desde os primeiros momentos, imediatos ao parto e nascimento dos bebes.(1-3)

pré-natal (4-6)

Atenção especial às nulíparas, especialmente as adolescentes,às gestantes com 
história de insucesso na amamentação, às com antecedentes cirúrgicos mamários, 
obesas, às submetidas a cirurgia bariátrica e às com gestação múltipla.

•	Sempre se preocupar com as mamas, incluindo-as na anamnese e no exame fí-
sico mensal das consultas pré-natais, explicando as mudanças mamárias e ma-
milares que ocorrem durante a gestação, sua função, a importância da saúde 
das mamas e do aleitamento materno para as mães e para os seus filhos (as).

•	No exame das mamas, procurar observar assimetrias, aparência “tubular”, 
mamas muito separadas e/ou com pouco tecido palpável, nódulos e mamilos 
invertidos / pseudoinvertidos.

•	Desfazer tabus e desestimular a gestante das práticas absolutamente desne-
cessárias e até prejudiciais, tais como fricção dos mamilos, uso de cremes ou 
pomadas, uso de conchas protetoras, exercícios de Hoffmann.

•	Explicar às gestantes as vantagens do aleitamento natural e informar das 
eventuais dificuldades e as maneiras de superá-las, como nos casos de varia-
ções anatômicas dos mamilos e mamoplastias.
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•	Explicar que, por ocasião do nascimento, o aleitamento ainda na sala de 
parto é vantajoso, pois aumenta significativamente a chance da prática da 
amamentação por ocasião da alta hospitalar e do aleitamento materno ex-
clusivo por 4-6 meses.

•	Estimular a internação hospitalar em sistema de alojamento conjunto, que 
éo único modo de amamentar sob livre demanda. Explicar que as mamadas 
com horário fixo aumentam a chance de ocorrer fissuras mamilares, ingurgi-
tamento mamário, suplementação com fórmulas e desmame antes das seis 
semanas pós-parto.

•	Conscientizar os familiares sobre a necessidade de apoiar a mulher que amamenta.

trabalhO de partO(7-10)

•	Fortalecer o protagonismo materno e destacar a sua competência e respon-
sabilidade nos cuidados com a chegada do bebê.

•	 Incentivar a presença e orientar a função do acompanhante ativo nos mo-
mentos pré-parto, destacando a importância da família no sucesso do aleita-
mento e cuidados como futuro bebê, influindo sobremaneira na saúde e no 
futuro desta criança e da nova família que se formará.

•	Utilizar todos os recursos não medicamentosos disponíveis para alívio da dor, 
como a presença constante do acompanhante ativo dando suporte emocio-
nal, fazendo massagem, incentivando a parturiente a evoluir fora do leito, 
caminhando e ajudando nos exercícios e movimentos corporais na bola de 
fisioterapia, na barra de exercícios, na banqueta de balanço, e outras formas 
não farmacológicas de minimização da dor do trabalho de parto.

•	Restringir ao máximo o uso precoce e muitas vezes desnecessário de subs-
tâncias entorpecentes.

nascimentO

partO vaginal(6,11-13) 

•	Promover a integração da equipe para que todos ajudem mãe e filho a iniciar 
a amamentação o mais precocemente possível. Do ponto de vista obstétrico, 
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este início precoce do aleitamento traz as seguintes vantagens para a mãe: 
maior produção e liberação de ocitocina; maior vínculo com seu filho e maior 
chance de aleitar por tempo prolongado.

•	Evitar o uso de anestesia geral ou de entorpecentes que prejudiquem a emo-
ção do primeiro encontro mãe-filho.

•	Colocar o recém-nascido vigoroso com boa vitalidade sobre o ventre da mãe 
e assim mantê-lo pelo maior tempo possível. Estimular o contato físico e vi-
sual entre a mãe e o RN.

•	Estimular a primeira mamada ainda na sala de partos. A sucção mamária 
promove liberação de ocitocina endógena que acelera a dequitação e o mio-
tamponamento sanguíneo.

•	Episiotomia somente quando indicada, e proceder de tal modo que a mãe 
possa sentar e caminhar com menos dor possível.

•	Estimular a presença do pai na sala de parto e orientá-lo a participar ativa-
mente do momento da colocação do bebêpele a pele no abdome materno e 
da primeira mamada.

•	Lembrar a equipe que os procedimentos rotineiros com o RN sadio e vigoroso 
como identificação, medição, pesagem e profilaxia da oftalmia gonocócica 
podem ser postergados. 

cesárea(9,14,15)

•	Optar por anestesia raquidiana ou peridural, ficando a anestesia geral restrita 
a situações excepcionais. Isto permite à mãe vivenciar o nascimento do bebê 
junto com o seu acompanhante de escolha, através do contato físico e visual 
contínuo com o bebê logo após o nascimento.

•	Contato pele a pele e amamentação na primeira meia hora, desde que mãe 
e RN estejam bem. Lembrar que, na cesárea, a iniciativa de manter a criança 
junto à mãe deve ser do obstetra, inclusive determinando que a temperatura 
ambiente seja adequada à permanência do RN (24-26oC).

•	Prescrever soro de hidratação no menor tempo possível e, se necessário man-
ter um scalp salinizado para eventuais medicações intravenosas.
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•	Aliviar a dor com analgésicos não entorpecentes para que a mãe seja capaz 
de cuidar do recém-nascido e amamentá-lo.

•	Usar ocitocina preferencialmente aos ergóticos, quando necessário.

puerpériO(16-19)

•	Estimular as mães a permanecerem junto de seus filhos 24 horas por dia em 
alojamento conjunto desde o pós-parto imediato, se possível, desde a recu-
peração pós-anestésica.

•	Orientar as mães para os cuidados com as mamas e os mamilos.

•	Observar e corrigir posicionamento e/ou pega inadequados. 

•	Estimular as mães a amamentar seus bebês sob livre demanda, sem horário 
estabelecido. Caso seus bebês não possam sugar, ensinar a ordenha e como 
armazenar o leite, mantendo a lactação.

•	Orientar e apoiar as mães trabalhadoras no que se refere às leis que prote-
gem a amamentação.

•	Apoiar e divulgar a “Norma para Comercialização de Alimentos para Lacten-
tes NBCAL”, desestimulando o uso de mamadeiras e chupetas em serviços 
hospitalares e impedindo a livre propaganda de “substitutos”do leite mater-
no, bem como sua distribuição gratuita ou a baixo custo em maternidades 
(vide capítulo específico).

•	Acompanhar ou referenciar o binômio mãe-filho, para acompanhamento 
ambulatorial, desde a 1a semana, para evitar desmame precoce.

•	Aproveitar todas as consultas médicas por quaisquer motivos para avaliar a 
prática da amamentação.

•	Orientar as nutrizes quanto ao destino do leite excedente, no sentido de 
estimular a doação para Bancos de Leite Humano pelo benefício oferecido 
pelo leite humano aos prematuros internados em UTI neonatal (vide capítulo 
específico).

•	Prescrever apenas medicamentos absolutamente indispensáveis e sabida-
mente compatíveis com a lactação. A mais abrangente e atualizada fonte 
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de informação a respeitoédenominada LactMed. É um serviçogratuito, dis-
ponibilizado pelo governo dos EUA em língua inglesa e continuamente atu-
alizado. O acesso pode ser realizado através de aplicativos para os sistemas 
operacionais Android e IOS ou pela internet.(20-23)

•	Prescrever método anticoncepcional que não interfira com a lactação.

•	Tratar as intercorrências mamárias e mamilares sem interromper a lacta-
ção. Em casos de mastite aguda puerperal, lembrar que manter o fluxo de 
leite faz parte do tratamento e que a inibição da lactação contribui para a 
formação de abscessos, fístulas e até necrose mamária. 

•	Em casos de abscesso mamário, avaliar a possibilidade de punção guiada por 
ultrassom, pelas vantagens em relação à incisão e drenagem.(24)
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Capítulo 2

técnicas para a prOmOçãO, prOteçãO e 
apOiO aO aleitamentO maternO

vilneide maria santos braga diégues serva1

emanuelle pessa valente1

1Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, Recife, PE, Brasil.

descritores
Aleitamento materno; Promoção do aleitamento; Contato pele a pele; Alimentação 
infantil

resumO

Objetivo: Apresentar os principais conceitos relacionados a essas técnicas, basea-
do nas mais recentes evidências, e aumentar o conhecimento dos profissionais de 
saúde sobre o tema.

métodos: Revisão da literatura buscando informações teóricas e práticas sobre téc-
nicas utilizadas no aleitamento materno. Foram selecionadas publicações alusivas 
à amamentação e ao papel do profissional de saúde no apoio à sua prática nos 
últimos 15 anos até o mês de julho de 2018.

resultados: Atualmente várias práticas relacionadas às técnicas de amamentação já 
são embasadas por evidências clínicas sólidas e o conhecimento das mesmas facilita o 
trabalho dos profissionais, principalmente no que diz respeito ao contato pele a pele 
e promoção da amamentação na primeira hora de vida. Quanto às demais técnicas, 
que ainda são predominantemente embasadas em opiniões de especialistas, cabe aos 
profissionais de saúde ouvir a mulher sobre seus anseios, dúvidas e/ou experiências 
anteriores, demonstrando as diversas opções possíveis, apoiando-a e aumentando sua 
autoconfiança como parte do processo de aprendizado da amamentação.

Como citar:
Serva VM, Valente EP. Técnicas para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. In: Amamentação. São Paulo: 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. Cap. 2, p. 9-18. (Série Orientações e
Recomendações FEBRASGO, no. 6/Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno).
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conclusão: O conhecimento das evidências disponíveis sobre as técnicas e práticas 
relacionadas à promoção, proteção e apoio do aleitamento maternopor parte dos 
profissionais de saúde, com ênfase no ginecologista e obstetra, facilita osuporte e o 
aconselhamento adequado das famílias.

highlights

O apoio recebido pelas mulheres e suas famílias durante o pré-natal, parto e 
pós-parto influencia a duração e a exclusividade do aleitamento materno. To-
dos os profissionais de saúde, em especial o ginecologista e obstetra, devem 
conhecer as técnicas e práticas relacionadas à promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno para o suporte e aconselhamento adequados das famílias 
visando o início e manutenção do aleitamento materno por dois anos ou mais e, 
exclusivo, por seis meses.

intrOduçãO

Os apoios familiar, comunitário e profissional contribuem para o aumento da 
duração e sucesso da amamentação exclusiva (A).(1,2) Amamentar, apesar de ser 
um ato natural para os mamíferos em geral, incluindo as mulheres, também 
pode ser um comportamento ensinado (D).(3,4) Todos os profissionais de saúde, 
queservirão defacilitadores para o início e manutenção da amamentação,devem 
possuir conhecimento teórico e prático sobre as principais práticas relacionadas 
à proteção, promoção e apoioao aleitamento materno e estar aptosa fornecer 
suporte e aconselhamento adequado às famílias (D).(3,4) O objetivo desse traba-
lho é apresentar os principais conceitos relacionados às técnicas de promoção, 
proteção e apoioao aleitamento materno, baseado nas mais recentes evidên-
cias disponíveis, e aumentar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre 
o tema.

métOdOs

Procedeu-se à revisão da literatura buscando informações teóricas e práticas 
sobre técnicas utilizadas no aleitamento materno. Asprincipais plataformas de 
busca utilizadas foram PubMed, Medline, Scielo, Biblioteca Cochrane e Biblio-
teca da Organização Mundial de Saúde – publicações em saúde materna, do 
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recém-nascido, criança e adolescente. Foram selecionadas publicações alusivas 
à amamentação e ao papel do profissional de saúde no apoio à sua prática nos 
últimos 15 anos. Foram utilizados os descritores breastfeeding, breastfeeding 
support, Professional breastfeeding support e breastfeeding techniques com se-
leção das publicações mais relevantes até o mês de junho de 2018. A lista de re-
ferências das publicações selecionadas também foi consultada. A categorização 
dos trabalhos citados obedeceu a classificaçãoquanto ao grau de recomendação 
proposta pela Associação Médica Brasileira (AMB): (A) estudos experimentais 
ou observacionais de melhor consistência(metanálise ou ensaios clínicos ran-
domizados); (B) estudos experimentais ou observacionaisde menor consistência 
(outros ensaios clínicos não randomizados, estudosobservacionais ou estudos 
casos-controle); (C) relatos ou séries de casos (estudosnão controlados); (D) opi-
nião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos,estudos fisiológicos 
ou modelos animais.

resultadOs

cOntatO pele a pele
Consiste na colocação do recém-nascido despido, em contatoventral com o corpo 
na mãe, na região do tóraxou abdome, de modo ininterrupto por pelo menos 60 
minutos (D).(5) Idealmente, não devem existir obstáculos ao contato (por exemplo: 
sutiãs, lençois ou mantas).

É considerado: (D) (5)

•	 Imediato: quando se inicia imediatamente após o parto (antes mesmo do 
clampeamento do cordão) ou pelo menos nos primeiros 10 minutos. Nessa 
situação, o recém-nascido deve ser mantido aquecido e seco, podendo ser 
coberto juntamente com a mãe, sem interromper o contato, mesmo durante 
primeiros cuidados de rotina da equipe de saúde.

•	Precoce: quando iniciado em qualquer momento até 23 horas do nascimento.

Fortes evidências demonstram que o contato pele a pele promove o alei-
tamento e traz vantagens para mãe e recém-nascido (A).(6) Entre os benefícios 
para as mulheres que realizaram pele a pele existe a maior probabilidade de 
continuaramamentando nos primeiros 4 meses após o parto, com taxas de 
amamentação exclusiva maiores (A).(6) Para os recém-nascidos foi demonstrado 
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maior estabilidade cardiorrespiratória e da temperatura corporal durante o con-
tato pele a pele e maiores valores de glicosesérica do que os neonatosque rece-
beram “cuidado padrão” (separaçãopara secagem e primeiros cuidados em berço 
aquecido) (A).(6) Além disso, pesquisas de neurociência demonstraram a existên-
cia de um “período sensível” de interação e regulação recíproca entre mãe e 
recém-nascido logo após o parto, quando colocados em contato pele a pele.(7) 
Nesse período o recém-nascido apresenta uma sequência de comportamentos/
reflexos inatos (choro, relaxamento, despertar, atividade, descanso, engatinhar, 
familiarização com o seio, sugar e dormir) que asseguram suasobrevivência bio-
lógica (proteção e alimentação) e que podem condicionar o indivíduo do ponto 
de vista físico e comportamental.(7) O quadro 1 descreve outras vantagens da 
realização do contato pele a pele.

Quadro 1. Outras vantagens do contato pele a pele
Aumento do vínculo entre mãe e bebê
Formação demicrobioma intestinal e cutâneo “familiar” enão “hospitalar”
Diminuição do estresse dos recém-nascidos favorecendo o ciclo do sono
Promoção de adequadodesenvolvimento neuronal

O contato pele a pele é recomendado pela Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança do UNICEF (quarto passo, revisado em 2018),(D)(3,4) pelo Ministério da 
Saúde do Brasil no âmbito das diretrizes para a organização da atenção integral 
e humanizada ao recém-nascido no Sistema Único de Saúde (SUS) (D)(8) e por 
várias outras organizações emtodo o mundo (D).(4,5) Essa prática não precisa ser 
alterada para mulheres HIV positivas (somente a amamentação é contraindi-
cada nesse caso) ou com outras razões médicas que contra-indiquem a ama-
mentação (D).(8) Uma recente revisão sistemática evidenciou que mesmo após 
a cesariana, mães e recém-nascidos saudáveis, podem realizar contato pele a 
pele e, portanto, usufruir de seus benefícios, com o auxílio apropriado para o 
posicionamento (A).(9)

pOsiciOnamentO aO amamentar

Há várias possibilidades de posições para amamentar e existem poucos estudos 
comparando as diversas posições quanto aos seus resultados neonatais, confiança 
ou satisfação materna. A mulher deve escolhera mais confortável, que a deixe mais 
relaxada naquele momento e que seja prazerosa tanto para ela quanto para o bebê 
(D).(10) Seguem alguns exemplos de posições da mãe:
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deitada
•	Ela pode deitar-se de lado, apoiando a cabeça e as costas em travesseiros. O 

bebê deverá permanecer também deitado de lado, proporcionando o conta-
toabdome/abdome. Os ombros do bebê devem ser apoiados com os braços-
da mãe para manter a posição adequada.

•	A mulher pode ainda deitar-se em decúbito dorsal (posição útil para as 
primeirashoras pós-cesariana ou para aquela mulher com excedente lácteo 
muito grande).A criança deve ficar deitada em decúbito ventral, em cima 
da mãe.

sentada
•	A mulher deve permanecer com as costas apoiadas na cadeira ou cabecei-

rada cama. Ela pode ainda cruzar as pernas ou ainda usar travesseiros sobre 
as coxas. Colocar os pés em um pequeno banco para dar mais apoio pode 
ser útil.

•	A criança pode ficar deitada, em posição invertida ou sentada (posição mui-
to utilizadaem situações especiais como crianças prematuras, fissuradas ou 
sindrômicas).

Nas diversas posições, o bebê pode permanecersentado, deitado ou até em 
posição invertida (entre o braço e o lado do corpo da mãe). São sinais indicativos da 
posição correta da criança:

•	O corpo e a cabeça devem estar alinhados, de modo que a criança não ne-
cessitevirar a cabeça para pegar a mama.

•	O corpo do bebê deve estar encostado ao da mãe (abdome da criança em 
frente aoabdome da mãe).

•	Seu queixo deve estar tocando o peito da mãe.

Para o posicionamento durante a amamentação de gêmeos, a mãe pode 
ficar sentada com um bebê na formatradicional e o outro na posição invertida com 
o corpo desse bebê embaixo da axila,segurando sua cabeça com a mão e o corpo 
apoiado em uma almofada. Nas mamadasseguintes, deve-se fazer um rodízio de 
posições entre os bebês (D).(10) As mamadas devem ser iniciadas simultaneamente, 
de modo que a mulher possa tertempo para o seu próprio descanso (D).(10)
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Estudos observacionais evidenciaram maior facilidade de expressão dos re-
flexos inatos dos recém-nascidos, que favorecem a amamentação até aproxima-
damente 12 semanas de vida, quando a mãe está confortável e adota a posição 
semi-reclinada (inclinação de cerca 65 graus) com o neonato colocado sobre o ab-
dome materno em modo estável e seguro (B).(11) Esses resultados ainda não foram 
confirmados por ensaios clínicos randomizados de boa qualidade.

pega e sucçãO

Os profissionais de saúde devem ajudar e orientar as mulheres a reconhecerem os 
sinais de fome (comportamentos ou dicas da pré-amamentação – Quadro 2), evitan-
do que o bebê chegue ao estágiode agitação e choro (sinal tardio) quando a pega 
será mais difícil (D).(4)

Quadro 2. Comportamentos do bebê ou dicas da pré-amamentação
Abrir a boca
Esticar a língua
Virar a cabeça para procuraro peito
Fazer movimentos ou sons de sucção
Sons suaves de gemido ou arrulhos
Colocar a mão na boca ou chupar/morder as mãos, dedos, lençol ou qualquerobjeto que toque sua boca
Fazer movimentos rápidos com os olhos fechadosou abertos
Movimentar a cabeça para frente e para trás, franzindo as sobrancelhas
Agitação e choro

Para que haja sucção efetiva de leite, a criança deve abocanhar não só o ma-
milo, masprincipalmente toda ou a maior parte da aréola. Caso a pega seja só no 
mamilo, pode haver erosão e/ou fissura mamilar porfricção continuada. Devem-se 
observar cinco pontos:

1. A boca do bebê deve estar bem aberta para abocanhar toda ou quase 
toda a aréola.

2. O lábio inferior deve estar voltado para fora e cobrir quase toda a porção 
inferiorda aréola, enquanto a parte superior pode ser visualizada.

3. A língua deve permanecer acoplada em torno do peito.

4. As bochechas devem ter aparência arredondada.

5. A criança deve parecer tranquila com sucção lenta, profunda e ritmadae 
com períodos de atividade e pausa.
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Ajustes precoces na pega e apoio por parte dos profissionais podem prevenir 
dificuldades com a amamentação, aumentar a confiança materna e aumentar as 
taxas de amamentação exclusiva (D).(4) A atenção deve ser individualizada, mas mes-
mo mães experientes podem precisar de auxílio prático dos profissionais de saúde 
durante a amamentação, devido experiências anteriores negativas com a amamen-
tação. Mulheres que foram submetidas à cesariana e as obesas são mais propensas 
a dificuldades durante a amamentação e devem receber atenção e ajuda extras com 
a pega e posições (D).(4)

Se antes de iniciar a pega a aréola estiver túrgida, pode ser benéfico ordenhar 
um pouco de leite para facilitar a pega (D).(10) Se a mulher tiver mamas muito volumo-
sas, pode pressionar a mama contraa parede torácica, segurando-a e erguendo-a com 
a mão oposta (mama direita/mãoesquerda), colocando os quatro dedos juntos por 
baixo da mama e o polegar acimada aréola - pega da mama em “C”.Não há neces-
sidade de afastar a mama do nariz do bebê, ele mesmo o faráse precisar, pendendo 
a cabeça levemente para trás. Por esta razão, a mulher deve serorientada, quando 
necessário, a segurar a mama longe da aréola (D).(10)

Convém lembrar que vários estudos têm demonstrado os benefícios da ama-
mentação e “sucção não-nutritiva” relacionada à analgesia em procedimentos do-
lorosos (exemplo: vacinação) mesmo além do período neonatal (A).(12) A amamenta-
ção reduziu consideravelmente o tempo das respostas como choro durante e após 
a vacinação e os autores acreditam que os resultados podem ser extrapolados para 
outros procedimentos, inclusive hospitalares.(12)

Ordenha manual

A demonstração da ordenha de leite materno pode ser útil nos primeiros dias 
após o parto para aumentar a autoconfiança materna na própria produção lác-
tea, como também para proteger a amamentação nos momentos de separação 
mãe e bebê.(5) A ordenha manual, com ou sem massagens prévias, é de baixo 
custo e pode ser mais efetiva do que a utilização de aparelhos elétricos em 
algumas mulheres (A).(13) Não foram encontradas diferenças quanto à quantida-
de de energia fornecida pelo leite materno quando foram utilizados diferentes 
métodos de ordenha, porém a quantidade de sódio foi maior e a de potássio 
menor quando a ordenha manual foi comparada com as bombas elétricas.(13) O 
Quadro 3 apresenta a técnica da ordenha manual baseada nasrecomendações 
do Ministério da Saúde (D).(14)
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Quadro 3. Técnica da ordenha manual e armazenamento de leite materno 
excedente
- Deverão ser retirados anéis, pulseiras e relógio e higienizar as mãos até o cotovelo com água e sabão. 
- Higienizar mamasapenas com água limpa.
- Mãe relaxada, sentadaconfortavelmente, deve respirar com calma e pensar nobebê. Usar uma touca ou um 
lenço no cabelo e máscaras ou um lenço/tecido limpo na boca.
- Iniciar a massagem das mamas com movimentos circulares com a ponta dos dedos emtoda a aréola.
- Massagear toda a mama, mantendoos movimentos circulares.
- Colocar o polegar acima da linha onde acaba aaréola e os dedos indicador e médio abaixo dela. Com os dedos 
firmes, empurrar para trás em direçãoao tronco.
- Apertar o polegar contra os outros dedos comcuidado, até a saída do leite.
- Apertar e soltar,apertar e soltar muitas vezes. Os dedos não devem deslizar sobre a pele.
- Desprezar os primeiros jatos ou gotas e armazenar o restante em frasco limpo, de vidro com tampa plástica, e 
identificado (nome, data, hora), deixando sempreum espaço de dois dedos entre a boca do frasco e oleite.Se o 
frasco não ficar cheio pode ser completado em outra coleta.
- Após terminar a coleta, fechar bem o frasco e armazenar em congelador ou freezer. 

discussãO

Os ginecologistas e obstetras têm papel fundamental durante o pré-natal, parto 
e pós-parto na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Encorajar 
as mães sobre sua capacidade de nutrir seus filhos é essencial para o sucesso 
e aumento das taxas de amamentação exclusiva. Atualmente, várias práticas 
relacionadas às técnicas de amamentação já são embasadas por evidências clí-
nicas sólidas e o conhecimento das mesmas facilita o trabalho dos profissio-
nais, principalmente no que diz respeito ao contato pele a pele e promoção 
da amamentação na primeira hora de vida. Quanto às demais técnicas, que 
ainda são predominantemente embasadas em opiniões de especialistas, cabe 
aos profissionais de saúde ouvir a mulher sobre seus anseios, dúvidas e/ou ex-
periências anteriores, demonstrando as diversas opções possíveis, apoiando-a 
e aumentando sua autoconfiança como parte do processo de aprendizado da 
amamentação (D).(5)

cOnclusãO

O conhecimento das evidências disponíveis sobre as técnicas e práticas relacionadas 
à promoção, proteção e apoio do aleitamento maternopor parte dos profissionais 
de saúde, com especial ênfase ao ginecologista e obstetra, facilita osuporte e o 
aconselhamento adequadodas famílias, podendo resultar em maiores taxas de ama-
mentação exclusiva e satisfação materna.
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recOmendações

1. O contato pele a pele deve ser estimulado e encorajado logo após o parto, 
independentemente da via de parto e da intenção/possibilidade de amamentação.

2. Os profissionais de saúde devemdemonstrar as diversas posições pos-
síveis para a amamentação, apoiando a mulher nas suas escolhas informadas e 
aumentando sua autoconfiança, como parte do processo de aprendizado da ama-
mentação

3. Os profissionais de saúde devem ajudar e orientar as mulheres a reconhe-
cerem os sinais de fome do bebê e comportamentos ou dicas da pré-amamentação, 
facilitando a pega e a sucção efetiva de leite.

4. Todas as mulheres devem receber atenção individualizada, mas mães que 
foram submetidas a cesariana e as obesas são mais propensas a dificuldades duran-
te a amamentação e devem receber atenção e ajuda extras com a pega e posições.

5. A ordenha de leite materno pode ser útil para aumentar a autoconfiança 
materna na própria produção láctea, como também para proteger a amamentação 
nos momentos em que a separação mãe e bebê é necessária.
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Capítulo 3

impOrtância dO aleitamentO maternO 
exclusivO e dO alOjamentO cOnjuntO

corintio mariani neto1

1Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, São Paulo, SP, Brasil. 

descritores
Alimentação ao peito; Leite materno; Aleitamento materno exclusivo; Alojamento 
conjunto

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera aleitamento materno exclusi-
vo quando um lactente é alimentado apenas com leite materno (diretamente de 
sua mãe ou ordenhado) e não recebe outros alimentos líquidos ou sólidos, exce-
to gotas de vitaminas, minerais ou outros medicamentos.(1) Embora os benefícios 
do aleitamento materno para a saúde sejam amplamente reconhecidos, ainda 
persistem controvérsias quanto à duração ótima da amamentação exclusiva.(2) O 
déficit de crescimento é um fenômeno descrito em países em desenvolvimento 
após cerca de três meses de idade.(3) Este déficit tem sido atribuído principalmen-
teà suposta inadequação do leite materno após três ou quatro meses eao baixo 
teor de energia e micronutrientes dos alimentos introduzidos.(2) A alegada inade-
quação do leite materno para as necessidades da criança além de três ou quatro 
meses foi baseada em cálculos feitos pela Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e Agricultura (FAO) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
em 1973.(4) Entretanto, estudos posteriores(5,6) e um novo relatório FAO / WHO(7) 

mostraram que os números anteriores superestimavam as necessidades energé-
ticas reais na infância.

A crença de que o leite materno por si só é nutricionalmente insuficiente 
após três ou quatro meses, combinado com o fato de que os alimentos admi-

Como citar:
Mariani Neto C. Importância do aleitamento materno exclusivo e do alojamento conjunto. In: Amamentação. São Paulo: 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. Cap. 3, p. 19-26. (Série Orientações e 
Recomendações FEBRASGO, no. 6/Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno).
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nistrados em muitos países após o desmamepossam ser inadequadosdo ponto 
de vista nutricional, e até contaminados, levou à preocupação com o chamado 
“dilema do desmame”. É fato que a amamentação pode salvar vidas em países 
em desenvolvimento.(8,9) Em 2001, uma ampla revisão sistemática da OMS relatou 
uma acentuada redução da mortalidade devido a doenças infecciosas com a ama-
mentação.(10) Após essa metanálise, foi aprovada pela 54ª Assembleia Mundial de 
Saúde a recomendação da amamentação exclusiva por seis meses e continuada 
até o segundo ano de vida ou mais. A resolução conclama aos Estados Membros, 
entre os quais, o Brasil, “o fortalecimento de atividades e o desenvolvimento de 
novos caminhos para a proteção, promoção e apoio à amamentação exclusiva 
por seis meses como uma recomendação global da saúde pública, levando em 
consideração os achados da consulta de experts da OMS sobre a duração ótima 
da amamentação, e o provimento de alimentação complementar segura e ade-
quada, com a continuidade da amamentação por dois anos ou mais, enfatizando 
os canais de disseminação social desses conceitos a fim de levar as comunidades 
a aderir a essas práticas”.(10)

O dilema do desmame e o risco de mortalidade associado ao desmame 
precoce são preocupações primordiais nos países pouco desenvolvidos. Com o 
ressurgimento da amamentação nos países desenvolvidos, no entanto, a atenção 
voltou-se para a importância de promover sua exclusividade durante seis meses. 
A evidência epidemiológica agora é esmagadora de que, mesmo em países de-
senvolvidos, a amamentação protege contra infecções gastrointestinais, respira-
tórias e que o efeito protetor é reforçado com a maior duração da amamentação 
exclusiva.(11,12) Os benefícios do aleitamento materno exclusivo por seis meses 
se refletem em aceleração do desenvolvimento neurocognitivo,proteção contra 
condições crônicas de longo prazo, como obesidade, diabetes tipo 2, diabetes 
tipo I, doença de Crohn e linfoma. Os benefícios para a saúde materna incluem 
proteção contra o câncer de mama entre mulheres na pré-menopausa e câncer 
de ovário.(12) 

Ainda, conforme a extensa revisão de Kramer e Kakuma em 2010, a maio-
ria das evidências científicas que contribuíram para o debate sobre duração ideal 
do aleitamento materno exclusivo foi baseada em estudos observacionais, todos 
com potencial viés. Alguns desses vieses tendendo a favorecer bebês amamentados 
exclusivamente, enquanto outros favorecendo aqueles que recebem alimentação 
complementar mais cedo.(2) Os bebês que continuam sendo amamentados exclu-
sivamente tendem a ser aqueles que permanecem saudáveis   e com trajetória de 
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crescimento aceitável; a ocorrência de alguma doença ou o déficit no crescimento 
pode levar à interrupção da amamentação ou suplementação com fórmula infantil 
ou alimentos sólidos.(13,14) 

É bem provável que bebês com crescimento deficiente recebam alimenta-
ção complementar mais cedo por causa de seu crescimento mais lento. Do mesmo 
modo, o choro frequente e a falta de sono podem levar à suplementação com fór-
mula e/ou alimentos sólidos, resultando em redução da sucção e um ciclo vicioso 
que resulta em desmame precoce.(15) Por outro lado, os bebês que desenvolvem 
uma infecção clinicamente importante tendem a se tornar anoréxicos e reduzir a 
ingestão de leite materno, o que pode levar à redução na produção de leite e até 
mesmo ao desmame.(16) 

Tanto em países desenvolvidos, como nos em desenvolvimento, bebês amamen-
tados exclusivamente por seis meses têm menos morbidade infecciosa do que aqueles 
que são amamentados com fórmulas; nenhum déficit foi demonstrado no crescimento 
dessascrianças. Além disso, essas mães têm amenorreia lactacional mais prolongada. 
Assim, as evidências disponíveis nãodemonstram riscos em recomendar, como uma po-
lítica geral, o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida.(2)  A pri-
meira pesquisa nacional que investigou a situação do aleitamento materno exclusivo no 
Brasil foi realizada em 1986, na qual se evidenciou que apenas 3,6% das crianças entre 
0-4 meses eram amamentadas de forma exclusiva.(17) Dados governamentais de 2006 
mostraram avanços, com prevalência do AME de 38,6% em menores de seis meses.(18) 
Duas pesquisas conduzidas pelo Ministério da Saúde em todas as capitais brasileiras de 
Distrito Federal, em 1999 e 2008, também denotam avanços: constatou-se aumento 
da prevalência de AME em menores de 4 meses no conjunto das capitais brasileiras e 
DF, de 35,5% para 51,2%.(19) Entre os principais obstáculos à prática da amamentação 
exclusiva, incluem-se:(20) 

•	o desconhecimento, por parte da população em geral, dos profissionais de 
saúde e de gestores, sobre o real significado da amamentação exclusiva e sua 
importância; 

•	práticas inadequadas nos serviços de saúde, cabendo destacar o papel das 
maternidades, que muitas vezes dificultam o estabelecimento da amamenta-
ção exclusiva, não promovendo contato pele a pele entre mãe e bebê após 
o nascimento, separando mães e bebês por longos períodos, oferecendo su-
plementos lácteos e impondo horários rígidos para as mamadas, além do uso 
de bicos artificiais; 
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•	práticas culturais e crenças, a exemplo do uso de chás, em nosso meio; 

•	a falta de confiança das mães em prover adequada nutrição aos lactentes 
praticando o aleitamento materno exclusivo; 

•	o trabalho materno; 

•	a promoção comercial das fórmulas infantis 

•	outras situações, como a da transmissão do HIV.

A prática da amamentação exclusiva pode ser ampliada com diferentes estra-
tégias, como educação em larga escala, adequação das práticas assistenciais, disse-
minação de mensagens sobre amamentação exclusiva que levem em consideração 
as práticas culturais, apoio e orientação às mulheres lactantes, garantia dos direitos 
reprodutivos e a implementação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimen-
tos para Lactentes (NBCAL) são estratégias fundamentais.(21)

alOjamentO cOnjuntO

Entende-se por alojamento conjunto (AC) a permanência do bebê junto de sua mãe 
durante todo o tempo em que ambos estiverem internados na maternidade.(22) Des-
te modo, só excepcionalmente, o bebê deveria ser afastado da mãe. Os benefícios 
desse sistema de atendimento são bastante conhecidos e já foram demonstrados 
por inúmeras evidências científicas.(23) Entre as vantagens do sistema de alojamento 
conjunto, destacam-se:(24,25) 

•	Os bebês costumam dormir melhor e chorar menos;

•	Antes de nascer, as mães e seus filhos têm um ritmo de dormir e acordar que 
pode ser alterado se forem separados;

•	a amamentação se estabelece com mais facilidade e dura mais tempo; 

•	As mães ficam mais confiantes em cuidar de seus bebês; 

•	O bebê fica menos exposto a infecções; 

•	Mesmo para as mães que não amamentam, o sistema de AC promove maior 
vínculo com o seu bebê.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo I, Art. 10º, inciso V, 
estabelece que: “Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter alojamento conjunto, 
possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe”, de modo que esse sistema 
hospitalar deveria ser oferecido às maternidades do país.(26) Lamentavelmente, em 
maternidades privadas, ainda é comum a rotina de separação e a injustificável per-
manência de bebês saudáveis em “berçários de normais”. 

A maioria dos procedimentos simples ou de rotina podem ser feitos no AC, 
na presença da mãe, tais como: pesagem, banho, evolução médica, exames físicos 
especializados, coleta de exames laboratoriais, “exame do pezinho”, fototerapia, 
etc. Isso facilita as trocas de informações entre a mãe e o pediatra por ocasião das 
visitas médicas e oferece à enfermagem condições de promover o treinamento ma-
terno nos cuidados com o bebê, através de demonstrações práticas. Também pro-
picia que a família tenha contato com o bebê e que a integração do novo membro 
na unidade familiar tenha início.(27)

A alimentação de um bebê saudável pode ser iniciada na sala de parto e laser 
observada. O afastamento do bebê por algumas horas, impedindo a amamentação, 
pode ser um agravante de quadros clínicos que levem à hipoglicemia ou à hiperbi-
lirrubinemia.(27-29) 

Além disso, quando está separado de sua mãe, o bebê corre o risco de ser ali-
mentado com soluções de água glicosada, chás ou leites artificiais, em substituição 
do colostro. Os bebês estão mais seguros com suas mães e são mais bem observa-
dos por elas, porque a ligação afetiva entre os dois gera uma atenção particular e 
individualizada.(27) 

O alojamento conjunto é melhor para a saúde da mãe e ela deve ser apoiada 
e ajudada pela equipe toda vez que for necessário. As mães podem amamentar 
deitadas e descansar enquanto amamentam. As evidências têm demonstrado que, 
com o AC, as taxas de infecção hospitalar diminuem.(27)

Ao permanecer com suas mães, os bebês podem praticar a amamentação 
sob livre demanda, obtendo assim, toda a proteção que necessitam, através de seu 
leite. As mães podem ser ajudadas e treinadas pela equipe hospitalar em seu próprio 
quarto e preparadas para as situações que irão enfrentarem casa.(27)

Destaque-se que todas as mulheres deveriam receber do obstetra informa-
ções sobre as vantagens do alojamento conjunto para sua saúde e a do bebê, des-
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de o pré-natal. Rotinas pormenorizadas devem estar afixadas em todos os setores 
freqüentados pelas gestantes e puérperas, de modo que o sistema adotado pelo 
hospital fique bastante claro e acessível.(27)
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Capítulo 4

intercOrrências lOcais: prevençãO, 
diagnósticO e tratamentO

mônica fairbanks de barros1

1Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil. 

descritores
Amamentação; Intercorrências; Lactação

intrOduçãO

É fundamental que cada mulher seja bem orientada quanto às técnicas corretas 
de aleitamento materno, já que as dificuldades que acontecem no período inicial 
podem se intransponíveis, colaborar para o desmame precoce. Muito importante 
também é que haja uma rede de apoio e incentivo familiar, social e profissional para 
criar condições propícias para a nutriz sentir-se capaz de cumprir com sucesso a 
missão do aleitamento materno.(1) Medidas eficazes de prevenção de intercorrências 
incluem o incentivo à amamentação desde o pré-natal, momento oportuno para 
explanar à mãe e à família sobre os benefícios da lactação. Se todos estiverem con-
victos de que amamentar é o melhor para a criança, caso surjam dificuldades, estas 
provavelmente serão melhor enfrentadas. É importante entender a cultura, o co-
nhecimento e experiências anteriores de cada mulher e família, pois mitos passados 
de geração para geração podem torná-las muitas vezes mais confusas. Profissionais 
capacitados têm o papel fundamental de ajudar a organizar esse conjunto de co-
nhecimentos, mostrando o que faz sentido e o que pode ser até prejudicial. Deve-se 
ter especial cuidado para criar um ótimo vínculo de comunicação com cada família, 
evitando-se imposições que podem afastá-las. Para prevenção das lesões mamilares, 
o lactente deve sugar de maneira correta e eficiente. Além disso, deve-se evitar es-

Como citar:
Barros MF. Intercorrências locais: prevenção, diagnóstico e tratamento. In: Amamentação. São Paulo: Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. Cap. 4, p. 27-40. (Série Orientações e Recomendações 
FEBRASGO, no. 6/Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno).
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tase exagerada de leite na glândula mamária para que não ocorra ingurgitamento 
mamário e suas complicações.(2)

prevençãO de intercOrrências

O estabelecimento correto do aleitamento materno é a melhor forma de prevenir 
lesões mamárias e dificuldades no processo.  O primeiro contato do recém-nascido 
com a mãe é crucial para estabelecer vínculo afetivo e promover estímulo a um me-
lhor desenvolvimento dos reflexos motores que garantirão sucção adequada. Quanto 
mais precoce esse contato, tanto antes tende a ocorrer a apojadura. Técnicas corretas 
de aleitamento, como demanda livre e o esvaziamento completo de uma mama antes 
de oferecer a outra, garantem melhor oferta e qualidade do leite, respectivamente.

principais intercOrrências 
lOcais precOces

Os problemas mamários estão entre os principais fatores que levam ao desmame 
precoce.Intercorrências causadas pelo despreparo e dificuldades para conduzir a 
amamentação facilitam o surgimento de lesões mamilares, comofissuras, hiperemia, 
escoriações, equimoses, vesículas e úlceras. O processo pode se tornar extremamen-
te doloroso e angustiante e dois caminhos podem se seguir: o desmame precoce 
ou a superação da dor  física pela mãe, por acreditar  que a prática do aleitamento 
deve ser vivenciada em prol da saúde do bebê. Os profissionais de saúde devem 
estar preparados para responder às necessidades dessas mulheres.(3)

Quantidade inadeQuada de leite 
Ou percepçãO pela lactante 
de baixa Quantidade 

É a causa mais comum de interrupção da lactação.”Leite fraco” ou “pouco leite” é 
o argumento mais frequente para a introdução de complementos, o que pode cul-
minar com o o desmame. Isso porque a complementação vai afetar negativamente 
a produção de leite, uma vez que a criança passa a sugar menos na mãe.(4) Essa 
queixa muitas vezes é uma percepção errônea da mãe, por insegurança quanto à 
sua capacidade de nutrir exclusivamente o bebê. Também são importantes as opini-
ões negativas das pessoas próximas.(4) Quando há realmente insuficiência de leite, o 
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bebê chora muito após as mamadas, solicita a mãe com frequência, faz mamadas 
muito longas, ganha peso insuficiente (menos de 20 g por dia), apresenta menos 
que seis micções por dia e evacua com pouca frequência, com fezes secas e duras. 
Nos primeiros dias de vida, indicadores de oferta insuficiente de leite são: perda de 
peso maior que 10 % do peso de nascimento, não recuperação do peso de nasci-
mento em até 2 semanas de vida, ausência de urina por mais de 24 horas, ausência 
de fezes amarelas no final da primeira semana de vida e sinais clínicos de desidra-
tação.(5) A má pega é a principal causa de remoção insuficiente do leite. Mamadas 
infrequentes ou curtas, amamentação com horários predeterminados, ausência de 
mamadas noturnas, ingurgitamento mamário, uso de complementos, chupetas ou 
protetores de mamilos podem levar ao esvaziamento inadequado das mamas. De-
terminar a verdadeira causa pode ser desafiador.(6)

causas menOs freQuentes de baixa prOduçãO de leite
•	 Insuficiência glandular congênita, antecedente de cirurgias ou irradiação 

mamária, hiperandrogenismo, prolactinomas, síndrome de Sheehan. Uso de 
medicações inibidoras da recaptação de serotonina, agonistas dopaminérgi-
cos, descongestionantes e estrogênio. 

•	Deficiências neurológicas ou anatômicas que determinem sucção ineficiente, 
como freio lingual curto, lábio leporino, palato em ogiva, micrognatia, macro-
glossia, síndrome de Down, hipotireoidismo, uso de medicamentos na mãe ou 
na criança que a deixem sonolenta.(7) Recém-nascidos pré-termo (entre 34 e 37 
semanas de idade gestacional) frequentemente apresentam mais dificuldades 
de manter boa extração de leite, quando comparados com infantes de termo. 

•	Problemas anatômicos nas mamas como mamilos invertidos, muito grandes 
ou planos.

•	Doenças maternas como infecção, hipotireoidismo, diabetes descompensa-
do, síndrome de Sheehan, distúrbios emocionais, uso de medicamentos que 
diminuam a produção láctea, restrição dietética importante, redução cirúrgi-
ca das mamas, tabagismo e nova gravidez.

•	Restos placentários, fadiga materna

•	Baixa extração frequentemente resulta em menor produção de leite, já que 
é necessário que se esvazie as mamas frequentemente para estímulo à boa 
produção.(8)
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tratamentO
Intervenções para melhorara oferta de leite dependem da causa da deficiência, mas 
sempre envolvem melhorar a eficiência das mamadas, melhorar a pega do bebê (se 
necessário) e a frequência da oferta de leite. Pode-se oferecer as duas mamas em 
cada mamada e dar tempo para o bebê esvaziar bem as mamas.  Se a criança estiver 
sonolenta, trocar de lado várias vezes numa mamada. Evitar uso de bicos artificiais. 
Alimentação balanceada, com boa ingestão de líquidos, não necessita ser em exces-
so, além de repouso.(9) O hábito de realizar esvaziamento por massagens manuais 
ou com uso cuidadoso de bombas, especialmente ao final das mamadas, melhora 
o estímulo de produção de leite.(6) Quando as medidas citadas não funcionam, em 
alguns casos, pode ser útil o uso de alguns medicamentos. Os mais utilizados são 
a domperidona e metoclopramida, antagonistas da dopamina, que agem aumen-
tando o nível da prolactina. A domperidona tem a vantagem de não ultrapassar a 
barreira hemato- encefálica, o que a torna mais segura do que a metoclopramida, 
com menos efeitos colaterais. No entanto, essas drogas não estimulam a secreção 
láctea quando os níveis de prolactina já estão altos ou quando há insuficiência de 
tecido glandular.(10) Outra medicação utilizada é a sulpirida, neuroléptico que age 
bloqueando os receptores de dopamina, podendo aumentar os níveis de prolacti-
na.  Estudo realizado com 66 mulheres com dose de 100 mg/dia nos primeiros 7 
dias de aleitamento observaram um aumento significativo na produção de leite e do 
nível sérico de prolactina, comparando com as mulheres que receberam placebo.(11) 

Recomenda-se precaução pelo risco potencial de efeitos colaterais em pacientes 
com história pessoal ou familiar de câncer de mama. Além disso, a sulpirida pode 
induzir arritmias ventriculares por alongamento do intervalo QT e deve ser usada 
com cuidado em pacientes com risco para acidente vascular cerebral. Por outro 
lado, como todo neuroléptico, deve-se atentar para febre de origem desconhecida, 
pois uma complicação potencialmente fatal de todos os neurolépticos é a sindrome 
neuroléptica maligna.(12)

dOr mamilar e mamária

Depois da quantidade insuficiente de leite, são as principais causas de descontinu-
ação do aleitamento. Dor mamilar é uma das queixas mais comuns das mulheres 
no período pós-parto imediato.  Deve-se distinguir dor por sensibilidade natural de 
dor por lesão. A sensiblidade mamilar comumente se inicia na gestação; durante as 
mamadas, tende a melhorar após cerca de 30 segundos a 1 minuto e costuma durar 
até o 4º ao 7º dia. 



31

lesões mamilares precOces
Quando há lesão, a dor não melhora durante a mamada e pode piorar. Dor severa 
ou que persiste após a primeira semana, geralmente é relacionada com lesão mami-
lar.  Erosões, fissuras, hematomas e bolhas são as lesões mais frequentes.

etiOlOgia
Geralmente ocorrem por técnica incorreta de aleitamento, principalmente erro de 
posicionamento do recém-nascido e pega incorreta.(13) Outras causas de lesão ma-
milar podem incluir mamilos curtos, planos e invertidos, limpeza de forma agressiva, 
atritos, uso de produtos irritativos, uso excessivo de forros úmidos, intermediários 
de silicone, retirada brusca da criança da mama sem se desfazer o vácuo. Freio 
lingual curto pode ser uma causa anatômica infantil de lesão mamilar precoce. Isso 
porque a mamada efetiva requer coordenação da língua em movimentos na direção 
anterior e vertical. Outras etiologias anatômicas infantis que dificultam a pega corre-
ta são lábio leporino, palato em ogiva, retrognatia, hipertrofia de adenóides. Alguns 
bebês mordem os mamilos de suas mães, causando dor. Às vezes isso ocorre por 
reflexo em poucas semanas após o parto, pode ser por retrognatia ou freio lingual 
curto. Mais raramente, dente natal (aqueles já presente no momento do nascimen-
to).(14) Dor que ocorre apenas durante uso de bombas extratoras deve ser por trauma 
devido ao estiramento do mamilo quando do uso das mesmas.

prevençãO
A maneira mais eficiente de prevenção de traumas mamilares inclui realização de ma-
madas com posicionamento e pega adequada.(15) Promover o primeiro contato do re-
cém-nascido com a mãe na primeira hora de vida,(16) o estímulo à permanência em alo-
jamento conjunto, manter o aleitamento exclusivo sob demanda livre. Orientações para 
o manejo da apojadura para prevenir o ingurgitamento mamário. Quando este ocorre a 
pega é dificultada e aumenta o risco de lesão mamilar. Quando estas lesões ocorrem, a 
dor mamilar contribui para dificuldade de extração do leite, gerando um círculo vicioso 
piorando o ingurgitamento mamário. Massagear e ordenhar manualmente a aréola 
antes da mamada, se ela estiver ingurgitada, aumentando sua flexibilidade, facilitando 
a pega adequada. Deve-se evitar uso de cremes e substâncias irritativas nos mamilos e 
estimular que sejam deixados expostos ao ar livre após as mamadas. Anormalidades 
como mamilos invertidos devem ser avaliadas e orientadas desde o pré-natal. Causas 
anatômicas devem ser avaliadas durante o período de hospitalização, logo após o nas-
cimento. Frenotomia para os casos de anquiglossia, suavizar a borda incisal dos dentes 
neonatais ou avaliar se seria melhor realizar extração dos mesmos.
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tratamentO
Oferecer ajuda à mãe imediatamente após o início da queixa de dor mamária. Esti-
mular iniciar a mamada pelo lado menos afetado. O uso de analgésicos e/ou anti-
-inflamatórios pode ajudar. Atualmente, tem-se recomendado o tratamento úmido 
das fissuras, com o objetivo de formar uma camada protetora que evite a desidra-
tação das camadas mais profundas da epiderme. Estimular a expressão do próprio 
leite nos mamilos, por suas propriedades antiinfecciosas.(17) Pode-se usar cremes que 
auxiliem a cicatrização, como a lanolina purificada, desde que afastada infecção por 
fungos e bactérias.(15,17) Esta é mais segura e menos alergênica, comparada com ou-
tras lanolinas. Há estudos com o uso de terapia com laser de fosfato deíndio-gálio-
-alumínio, que tem sido utilizado para o tratamento de puérperas que referiram dor 
mamilar durante a amamentação, portadoras ou não de lesão mamilar. Resultados 
de vários estudos vêm demonstrando que essa terapia possui ação analgésica capaz 
de aliviar a dor mamilar após sua aplicação, o que na grande maioria das vezes tem 
favorecido a diminuição dos índices de desmame precoce.(18,19) O uso de saquinhos 
de chá, que se tornou popular em alguns lugares do Brasil, não encontra respaldo 
na literatura. Há pelo menos dois estudos que mostram que o seu uso é tão efetivo 
quanto o de compressas com água morna, que podem trazer algum conforto para 
a mãe pela vasodilatação. O ácido tânico presente no chá pode, na realidade, cau-
sar danos aos mamilos.(20,21) Outras práticas populares para cicatrização de fissuras 
mamilares como uso de casca de banana e mamão devem ser eliminadas, pelo 
potencial risco de contaminação.(22)

Se a lesão mamária for importante, a ponto de impedir a mamada, a mãe 
pode ser estimulada a fazer expressão do leite e oferecê-lo ao bebê até que a lesão 
melhore e ela volte a oferecer a própria mama. O hábito de morder os mamilos ma-
ternos pode acontecer após a erupção fisiológica dos dentes, entre os 3 e 12 meses, 
causando dor e traumas mamilares. Essas mordeduras geralmente ocorrem ao final 
da mamada, já que durante a mamada realizada corretamente suas línguas cobrem 
os dentes. Uma maneira de evitar as mordidas é manter o bebê bem junto à mama 
ao mamar, com a boca bem aberta. Quando o bebê já não estiver mais mamando 
efetivamente, este deve ser retirado. Se mesmo assim o bebê mantiver as mordidas 
a mãe deve dizer NÃO firmemente a ele, interromper as sucções com o seu dedo re-
tirando a boca do mamilo suavemente e colocando o bebê seguro em um lugar fora 
do seu colo, para desencorajar que esse comportamento se repita. A maioria dos 
bebês aprende rápido a não repetir esse comportamento. As mães podem oferecer 
objetos como mordedores para os bebês que têm esse hábito.(23) A candidíase pode 
acometer mamilos e também ductos lactíferos. Costuma estar envolvida com mami-
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los úmidos e com lesão, pode coexistir com candidíase vaginal, uso de antibióticos, 
contraceptivos orais, esteróides e uso de chupetas ou outros bicos contaminados.

sintOmas
Prurido, sensação de queimadura e “fisgadas” nos mamilos, que pioram durante 
as mamadas. Os mamilos poder ficas vermelhos e brilhantes. Pode haver queixa de 
ardência e fisgadas no interior das mamas. É muito comum haver também crostas 
brancas na cavidade oral da criança ou sinais de dermatites de fraldas por monília. 

prevençãO
Manter mamilos secos e arejados, expô-los à luz em alguns momentos do dia. Evitar 
uso de bicos artificiais. Se não for possível estes devem ser fervidos por 20 minutos 
pelo menos uma vez por dia.(24)

tratamentO
Devem ser tratados mãe e bebê, mesmo que a criança não apresente sintomas. 
Inicialmente o tratamento é tópico, com nistatina, clotrimazol, miconazol ou ceto-
conazol por duas semanas. O creme pode ser aplicado após cada mamada e não 
precisa ser removido. Existe resistência de várias espécies à nistatina. Pode-se usar 
violeta de genciana 0,5 a 1 % nos mamilos e na boca da criança, uma vez ao dia, 
por 3 a 4 dias. Se o tratamento tópico não for eficaz, recomenda-se fluconazol oral 
sistêmico por 14 a 18 dias.(24,25)

fenômenO de raynaud

Isquemia intermitente causada por vasoespasmos cutâneos. Geralmente acometem 
mãos ou pés, mas podem ser causa de dor mamilar. Em geral, em resposta à ex-
posição ao frio, compressão anormal do mamilo pela boca da criança ou trauma 
mamilar importante. Tipicamente causam dor, na maioria das vezes após as mama-
das quando ocorre exposição ao frio, já que, em geral, o ar é mais frio que a boca 
da criança. No intervalo dos episódios a mulher fica assintomática e ao exame os 
mamilos têm aparência normal. Durante o fenômeno a vasoconstricção leva à clás-
sica alteracão da cor da pele de palidez,quando a mulher relata dor ou “fisgadas”, 
seguida de cianose e hiperemia, quando a circulação está retornando. É frequente-
mente confundida com candidíase mamilar. A história de ser secundário ao frio ou 
trauma e as mudanças de aparência da cor do mamilo são diferenciais entre as duas 
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condições.(26) Algumas medicações, como fluconazol e contraceptivos orais, podem 
agravar os vasoespasmos.(27)

tratamentO
Compressas mornas podem aliviar a dor. Usar roupas mais quentes e amamentar 
em ambientes mais aquecidos, se possível, podem reduzir a ocorrência desse fe-
nômeno. Outras intervenções possíveis para diminuir a vasoconstricção são evitar 
medicações vasoconstrictoras como cafeína e nicotina. Relatos de casos sugerem 
que o uso da nifedipina (5 mg, 3 vezes por dia, por 1 a 2 semanas, ou 30 mg uma 
vez por dia, para a forma de liberação lenta), vasodilatador bloqueador de canais 
de cálcio, podem aliviar os sintomas da vasoconstricção mamilar, sem efeitos adver-
sos para as crianças.(28) Outras medicações , embora faltem estudos que embasem 
cientificamente sua indicação: vitamina B6 (200 mg/dia, uma vez por dia, por 4 a 
5 dias e, depois, 50 mg/dia por mais 1 a 2 semanas), cálcio (2g/dia), magnésio (1g/
dia) e ibuprofeno.(27,29)

ingurgitamentO mamáriO

Mamas muito cheias por congestão, aumento da vascularização, acúmulo de leite e 
edema decorrente da congestão e obstrução da drenagem do sistema linfático.(30) O 
aumento da pressão intraductal faz com que o leite acumulado sofra uma transfor-
mação intermolecular, tornando-se mais viscoso. Daí o termo ‘leite empedrado”.(31)

O ingurgitamento fisiológico é discreto e é um sinal de que o leite está “des-
cendo”. No ingurgitamento patológico, a distensão tecidual é excessiva, causando 
grande desconforto, podendo chegar a febre e mal-estar. As mamas aumentam de 
tamanho, ficam difusamente dolorosas, hiperemiadas, edemaciadas e brilhantes. Os 
mamilos ficam achatados, dificultando a pega e o leite flui com dificuldade.

prevençãO
Iniciar a amamentação o mais cedo possível, amamentar em livre demanda, com 
técnica correta, evitando o uso de suplementos. Capacitar as mães para ordenhar e 
massagear as mamas no intervalo entra as mamadas ajuda a evitar estase láctea. O 
uso de compressas frias no intervalo das mamadas pode diminuir a dor e o edema e 
mornas imediatamente antes das mamadas pode auxiliar a extração do leite. Essas 
práticas devem ser orientadas com cautela para que a mulher não exagere na tem-
peratura da compressa, o que pode causar queimadura.(24)
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intercOrrências tardias das mamas

blOQueiO de ductOs lactíferOs
Ocorre quando o leite produzido numa determinada área da mama não é drena-
do adequadamente. Ocorre com frequência quando a mamada é infrequente ou 
quando a sucção é inefetiva. Pode ocorrer também devido a pressão exercida por 
concha ou sutiã apertados, ou como consequência de uso de creme nos mamilos. 
Tipicamente se manifesta por nódulos mamários sensíveis e dolorosos. Pode haver 
eritema na área comprometida, sem comprometimento sistêmico. Pode estar asso-
ciado a um ponto branco na ponta do mamilo que pode ser muito doloroso durante 
a mamada.(32)

prevençãO
Medidas de esvaziamento correto das mamas, mamadas frequentes, uso de sutiãs 
adequados, evitar uso de cremes nos mamilos.

tratamentO
Amamentar com frequência, variar posições para amamentar, oferecer primeiro a 
mama afetada, com o queixo do bebê direcionado para a área afetada, o que facilita 
a retirada do leite nessa área. Calor local e massagens suaves na região atingida, na 
direção do mamilo, antes e durante as mamadas. Ordenhar a mama, caso a criança 
não esteja conseguindo esvaziá-la. Caso haja um ponto esbranquiçado sobre os 
mamilos, pode-se removê-lo com uma toalha ou com uma agulha esterilizada.(32)

mastite

Processo inflamatório em um ou mais segmentos da mama, mais comum no quadran-
te superior esquerdo, geralmente unilateral. Pode ou não evoluir para uma infecção 
bacteriana. Ocorre mais comumente na segunda e terceira semana após o parto. 
Quando se instala infecção, comumente é ocasionada pelo Staphylococus (aureus 
e albus) e, ocasionalmente, Escherichia coli e Streptococus. Na maioria das vezes, as 
fissuras funcionam como porta de entrada.(32) Fatores que favoreçam estase láctea 
predispõem à mastite, incluindo mamadas com horários regulares, redução súbita do 
número de mamadas, longos intervalos entre mamadas, uso de chupetas e mamadei-
ras, esvaziamento incompleto das mamas, freio lingual curto, sucção débil, produção 
excessiva de leite, separação entre mãe e filho, desmame abrupto.(32) A fadiga mater-
na é um facilitador. Ter tido mastite na lactação atual ou em outras lactações são mais 
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susceptíveis.(33) A parte afetada da mama torna-se dolorosa, hiperemiada, edemaciada 
e quente. Quando há infecção, é acompanhada de manifestações sistêmicas como 
mal-estar, calafrios efebre.  Há um aumento de sódio e cloreto no leite e uma diminui-
ção nos níveis de lactose, podendo este ser rejeitado pela criança.

prevençãO
As medidas de prevenção são as mesmas do ingurgitamento mamário, do bloqueio 
de ductos lactíferos e das fissuras, assim como o manejo precoce dessas ocorrên-
cias. Manter o estímulo ao esvaziamento adequado da mama, mantendo a ama-
mentação e retirada do leite ao final das mamadas, se necessário. Apesar de haver 
bactérias no leite materno quando há mastite, estas não oferecem risco aos recém-
-nascidos a termo sadios.(32,34)

tratamentO
A antibioticoterapia está indicada em casos de sintomas graves desde o início do 
quadro, fissura mamilar visível e não regressão dos sintomas após 12 a 24 horas 
de remoção efetiva do leite acumulado.(32) Como o S. aureus é a principal bactéria 
envolvida, os antibóticos de escolha são amoxicilina, cefalosporinas, clindamicina, 
eritromicina ou dicloxacilina. Devem ser instituídos o mais precocemente possível e 
mantidos por 10 a 14 dias. A mãe também deve ser orientada a fazer repouso, usar 
analgésicos e antiinflamatório (como ibuprofeno) e ingerir bastante líquidos. Apesar 
da controvérsia a respeito, o uso de compressas mornas antes das mamadas pode 
ajudar a drenar melhor o leite e frias após podem ajudar a aliviar os sintomas. Outras 
medidas úteis são iniciar a mamada pelo lado menos afetado e orientar uso de sutiã 
bem firme. Suporte emocional faz parte do tratamento.(32) Casos de não resposta ao 
tratamento antibiótico, mastites recorrentes, mastites adquiridas em ambiente hos-
pitalar e casos graves são indicação de cultura do leite. A coleta da cultura requer 
lavagem prévia das mamas com água corrente, lavagem das mãos, ordenha do leite 
com cuidado para que o mamilo não toque o vidro de coleta, que deve ser esteriliza-
do. Os primeiros 3 a 5 ml de leite devem ser descartados. Não havendo melhora em 
48 horas de antibioticoterapia deve-se investigar a presença de abscesso mamário. 

abscessO mamáriO

É um processo inflamatório agudo causado por mastite não tratada ou com trata-
mento tardio e ineficaz. O não esvaziamento adequado da mama afetada pela mas-
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tite, que costuma acontecer quando a amamentação naquela mama é interrompi-
da, favorece o aparecimento do abscesso. Este pode ser identificado pela palpação 
da mama, com sensação de ponto de flutuação, porém às vezes não é possível 
confirmação somente pelo exame físico, podendo a ultrassonografia confirmar essa 
condição, além de indicar o melhor lugar para incisão ou punção e aspiração.

prevençãO
Todo esforço deve ser feito para evitar essa condição, que pode comprometer lac-
tações futuras. Todas as medidas que previnam o aparecimento da mastite, assim 
como o tratamento precoce da mesma podem evitar o aparecimento de abscessos.

tratamentO
Consiste em esvaziamento por punção aspirativa em nível de pronto-socorro ou dre-
nagem cirúrgica. Aspirações têm a vantagem de serem menos mutilantes, podendo 
ser feitas com anestesia local. Drenagens cirúrgicas devem ser feitas com paciente 
internada, sob anestesia. Há estudos que mostram que a amamentação é segura 
ao recém nascido a termo sadio.(32,34) Quando necessário interromper a lactação na 
mama afetada, esta deve ser esvaziada regularmente, e a amamentação mantida 
na mama sadia. Os antibióticos são os mesmos indicados para a mastite, por tempo 
mais prolongado. Recomenda-se cultura do material aspirado.

galactOcele

Formação cística nos ductos mamários que contém leite. No início fluido, adquire 
um aspecto viscoso e pode se exteriorizar através do mamilo. Acredita-se que pode 
ser causada por bloqueio de ducto lactífero. Pode ser palpada como massa lisa, ar-
redondada. O diagnóstico é feito por punção aspirativa ou ultrassom. 

tratamentO 
Aspiração. Com frequência, o cisto se refaz após a aspiração e, então, o tratamento 
definitivo é cirúrgico.(32)
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resumO

O leite materno (LM) confere proteção ao recém-nascido (RN) por conter anticor-
pos, substâncias anti-inflamatórias e imunomoduladoras. Contudo, algumas inter-
corrências maternas requerem cuidados no aleitamento materno (AM). Assim, o uso 
de determinadas substâncias, como contrastes, radioisótopos, entre outras, pode 
requerer a interrupção temporária daamamentação, assim como, o consumo de 
álcool, por exemplo. Outras condições maternas, como câncer de mama, e trata-
mentos quimioterápicos com antineoplásicos, contraindicam o AM. Em relação aos 
processos infecciosos maternos, a maioria não contraindica a amamentação, que 
na maioria das vezes deve ser mantida, inclusive com efeito de proteção do lacten-
te. Contudo, alguns cuidados devem ser observados. Eventualmente, isolamento 
temporário, com ordenha e oferta do leitepor meio de copinho, são medidas reco-
mendadas, assim comopode ser indicadaa pasteurização do LM. Ainda, cuidados 
com higienee uso de máscaras devem ser recomendados em alguns casos.Quando 
possível, devem ser realizadas a administração de imunoglobulina e a vacinação do 
RN. A concomitância do aleitamento com o tratamento da infecção materna deve 
ser observada. Comentaremos as intercorrências maternas gerais mais comuns e 
suas repercussões no aleitamento materno.

Como citar:
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Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. Cap. 5, p. 41-7. (Série Orientações e Recomendações FEBRASGO, no. 6/
Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno).
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É fato que o aleitamento materno confere proteção ao RN, por conter elementos 
protetores como anticorpos, substâncias anti-inflamatórias e imunomuduladoras, 
que oferecem proteção para a maioria dos quadros infecciosos, além de minimizar 
a severidade dos mesmos.(1,2) Contudo, algumas intercorrências maternas requerem 
determinados cuidados em relação ao aleitamento materno.

Quando existe a possibilidade de ingestão de determinadas substâncias pela 
lactante, como contraste com radioisótopos (tecnécio, gálio, iodo), o AM deve ser 
interrompido momentaneamente. Nesses casos, o LM pode ser armazenado previa-
mente e oferecido ao RN. Após o exame, na dependência do radioisótopo utilizado, 
o leite deve ser ordenhado e desprezado regularmente, por período de quinze horas 
até duas semanas, para então voltar a ser oferecido para a criança.(1)

Quanto ao uso de outras substâncias e medicamentos, a maioria é secreta-
da em pequenas quantidades pelo leite materno2.Alguns antimicrobianos, como 
imipenem (betalactâmico), claritromicina (macrolídeo) e norfloxacina (quinolona) 
devem ser evitados durante o AM.(1)

Também, drogas citotóxicas e antineoplásicas, quando necessárias,contraindicam 
o AM1.Como na gestação, o consumo de álcool, em qualquer quantidade,também 
deve ser desestimulado durante a amamentação.Em relação ao câncer de mama, 
mulheres portadoras ou que já tiveram a neoplasia apresentam contraindicação para 
o aleitamento materno.(1)

No que se refere aos processos infeciosos maternos, a maioria não impede 
o aleitamento maternosendo que, contrariamente, confere mais proteção ao RN 
diante de quadros infecciosos1,2.A seguir, destacamos os mais frequentes, ou que 
merecem considerações especiais.

gripe Ou resfriadO

Devem-se adotar cuidados de higiene com as mãos, além do uso de máscara reco-
brindo o nariz e boca da nutriz para evitar-se a propagação de fômites.(1)

dengue

Exceto nos casos em que a condição materna não permitir, não existe contraindica-
ção para o AM.
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infecçãO pelO ZiKv

Até o momento, não existe nenhuma contraindicação para o aleitamento materno, 
que inclusive deve ser incentivado nesses casos, tendo em vista a maior morbidade 
que a infecção congênita traz, como a microcefalia.(3) 

citOmegalOvirOse

O LM que secreta o vírus durante a infecção materna, também contém os anticor-
pos, com risco muito pequeno de infecção para o RN, portanto, a infecção materna 
por citomegalovírus não contraindica o AM. A pasteurização do LM, a 62,5° por 
trinta minutos, que inativa o vírus, ou o congelamento do leite materno a 20°nega-
tivos por sete dias, que reduz a carga viral, embora ainda não sejam consensuais, 
podem ser realizadas antes de ofertar o leite para o neonato. A suscetibilidade dos 
prematurosàdoença é maior e, nessas situações, o aleitamento poderia ser repensa-
do. Contudo, mais estudos devem ser realizados antes de se modificar a recomen-
dação atual, inclusive nesses casos, que não contraindica a amamentação.(1,4,5)

sarampO

Recomenda-se o isolamento materno após 72 horas do aparecimento do rash cutâneo. O 
RN deve receber imunoglobulina específica e o LM deve ser ordenhado e oferecido após 
esse procedimento. Nos casos em que existe suscetibilidade materna e infecção no perí-
odo de aleitamento, o contágio ocorreu geralmente sete dias antes do aparecimento dos 
sintomas, portanto o aleitamento não deve ser interrompido, além do fato de o próprio 
leite materno conter imunoglobulinas (IgA) que minimizam a infecção do lactente.(1,5,6)

rubéOla

O aleitamento não está contraindicado diante da infecção materna, nem pelo fato 
de imunização por meio de vacina da lactante.(1,4-6)

herpes simples

Se houver vesículas nas mamas, o leite deverá ser ordenhado e oferecido em copi-
nho para o lactente, até que as mesmas estejam completamente secas. A higiene 
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das mãos deve ser observada e, nos casos de vesículas periungueais, o contato com 
o RN deve ser restrito e adotadoo uso de luvas. Nos casos de lesões orais e nasais, o 
uso de máscara também deve ser recomendado.(1,4-6)

varicela

O recém-nascido deverá ser separado da mãe quando a doença for adquirida no perí-
odo compreendido entre os últimos cinco dias da gravidez e os dois primeiros dias do 
pós-parto. Nesta fase, existe o perigo da exposição com contato íntimo e prolongado 
do recém-nascido e sua mãe e, mesmo nos casos de utilização de mamadeiras, a 
separação é recomendada. O recém-nascido deve receber imunoglobulina específi-
ca para varicela, e o leite pode ser ordenhado se não houver lesões contaminantes 
nas mamas. Quando as lesões apresentarem crostas, em média uma semana após o 
aparecimento das vesículas, a amamentação pode ser iniciada. Se a doença ocorrer 
fora do período descrito, isto é, mais de cinco dias antes do parto, e/ou mais de dois 
dias após o parto, a separação não é efetiva, portanto, não recomendada. Em relação 
à imunização materna em pacientes suscetíveis, não parece haver excreção do vírus 
pelo leite materno, assim, não há interferência com a amamentação.(1,4-6)

hepatite a

Recomenda-se administração de imunoglobulina ao recém-nascido e manutenção 
do AM.(1,6,7)

hepatite b

O aleitamento materno está liberado após administração de imunoterapia passiva 
(imunoglobulina específica contra o vírus da hepatite B nas primeiras 12 horas de 
vida), e imunoterapia ativa com a primeira dose de vacina.(1,6,7) 

hepatite c

Até o momento, os estudos indicam não existir aumento nas taxas de transmissão 
do HCV para o recém-nascido em função da amamentação. Exceto nos casos de 
co-infecção pelo HIV e/ou insuficiência hepática grave, a amamentação épermitida, 
o que deve ser esclarecido e a decisão compartilhada com a lactante. Ainda, a pre-
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venção de fissuras mamilares é importante, visto que o contato do RN com o sangue 
materno ainda tem papel desconhecido na transmissão da doença.(1,6,7)

infecçãO pelO hiv/htlv

Consiste contraindicação absoluta para o aleitamento materno e aleitamento cru-
zado a infecção pelos vírus do HIV e HTLV, de acordo com o Ministério da Saúde, 
sendo obrigatório o aleitamento artificial, em função do risco de transmissão ver-
tical. A lactação deve ser suprimida imediatamente após o parto, pois o risco de 
transmissão é alto, entre 7% a 22%, e renova-se a cada mamada.(1,8) Ainda, em 
relação á infecção pelo HIV/HTLV cabem algumas considerações: embora contrain-
dique o aleitamento materno em países industrializados, em situações de extrema 
pobreza, quando os benefícios superam os risco, o aleitamento pode ser permitido; 
a terapia antirretroviral, especialmente tripla, para mãe e neonato reduz o risco de 
transmissão pelo leite materno, contudo mais estudos devem ser realizados sobre 
o tema; no caso de aleitamento misto, o risco de transmissão é maior que quando 
o aleitamento é realizado de forma exclusiva; a pasteurização do leite materno a 
62,5°, realizada em Bancos de Leite Humano, destrói o HIV.(1,8)

infecções dO tratO urináriO

Não contra indicam o aleitamento materno. O tratamento deve ser feito simultane-
amente, considerando-se a escolha do antimicrobiano (evitar o uso de quinolonas, 
como já citado).(1,2,4)

tOxOplasmOse aguda

A transmissão vertical está relacionada com infecção congênita, por via transpla-
centária e o tratamento específico pode ser realizado concomitantemente com o 
aleitamento. Não têm sido relatados casos de transmissão relacionados com a ama-
mentação.(1,2,4)

malária

Recomenda-se a manutenção do AM com tratamento simultâneo.(1,2,4)
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sífilis

Em qualquer fase da doença, recomenda-se o tratamento simultâneo com penicilina 
para a mãe e o RN. Se houver lesão mamária por sífilis, pode ocorrer transmissão 
durante o aleitamento.(1,2,4) 

gOnOrreia

A transmissão vertical pode ocorrer por via placentária, no parto ou após o parto. O 
AM deve ser iniciado após 24 horas do início da administração do tratamento mater-
no. O RN deverá receber nitrato de prata ocular rotineiro e penicilina sistêmica.(1,2,4)

tuberculOse pulmOnar

Na forma ativa, o contato íntimo, prolongado e repetido do RN e sua mãe oferece 
risco de contágio. Portanto, orienta-se a ordenha do LM, que é livre de bacilos, e 
oferta por meio de copinho para o recém-nascido. O contato direto entre mãe e 
filho é permitido, no mínimo, após duas semanas do início do tratamento com me-
lhora do quadro clínico e baciloscopia negativa, o que é recomendado inclusive, nos 
casos de aleitamento artificial. O uso de máscaras e cuidados rigorosos com higiene 
devem ser orientados. Ainda, o RN deverá receber isoniazida, na dose de 10mg/kg 
ao dia, por três meses.(1,2,4)

dOença de chagas

Estima-se que a transmissão vertical possa ocorrer em qualquer fase da doença, 
entre 0,5% e 10,0%, sendo excepcionalmente por meio da amamentação, o que 
contudo, não a contraindica, exceto nos casos de sangramento pelo mamilo, onde 
se orienta a ordenha e pasteurização temporária do leite materno, até que ocorra 
a cicatrização.(1,9)

hanseníase

Na forma contagiante, isto é, forma não tratada ou tratamento com sulfona há 
menos de três meses, ou rifampicina há menos de três semanas, oAM pode ocorrer 
com alguns cuidados: higiene rigorosa das mãos, desinfecção dos tecidos em conta-
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to com o RN, uso de máscaras, além da manutenção concomitante do tratamento. 
Na forma não contagiante da doença, o AM pode ocorrer sem restrições.(1,2,4)
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resumO

A amamentação deve ser compreendida como um processo complexo que envolve 
não somente a adaptação fisiológica, mas também a mudança do papel da mulher 
e do homem para tornarem-se mãe e pai de um filho, inseridos em um contexto so-
cial. Nesse sentido, o apoio de profissionais de saúde por meio de aconselhamento 
no período pré e pós-natal é fundamental para contribuir no sucesso da prática do 
aleitamento materno. Dentre os aspectos considerados, destacam-se os fisiológicos, 
psicológicos, sociais e culturais. O processo de amamentação inicia-se imediatamen-
te após o parto, quando mãe e filho são colocados juntos para estabelecerem o pri-
meiro contato e propiciar início precoce da amamentação. Esta etapa inicial é fun-
damental para a amamentação exclusiva prolongada e diminuição das dificuldades 
advindas do processo. As queixas frequentes que as nutrizes apresentam durante o 
processo de amamentação devem ser reconhecidas como um aspecto importante a 
ser considerado e nesse sentido o presente texto vem discutir algumas delas.

Como citar:
Abrão AC, Coca KP, Abuchaim ES, Marcacine KO. Queixas frequentes das lactantes. In: Amamentação. São Paulo: 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. Cap. 6, p. 48-64. (Série, Orientações e 
Recomendações FEBRASGO, no. 6, Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno).
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Queixas freQuentes das nutriZes

relaciOnadas à mulher

mamilos malformados(1-4)

Algumas mulheres apresentam mamilos invertidos e ou pseudo-invertidos, com 
aderências na suabase e presença de tecido fibroso, dificultando a preensão por 
parte da criança.

Consequências:

•	Ansiedade e insegurança materna;

•	Lesão mamilar; e

•	Dificuldade de preensão correta da região mamilo-areolar.

Intervenções:

•	Promover a confiança materna;

•	Supervisionar uma mamada e verificar o grau de dificuldade da criança, auxi-
liando no processo quando necessário;

•	Mostrar outras posições para amamentar, além da tradicional;

•	Sugerir a realização de uma “prega” na aréola para facilitar a preensão da 
região mamilo-areolar;

•	Acompanhar a evolução da criança em relação à dificuldade;

•	Realizar o teste de flexibilidade areolar e retirada do leite se necessário, em 
situação de apojadura; e

•	Caso a criança não consiga mamar, oferecer o leite materno ordenhado pre-
ferencialmente no copinho e discutir o uso de bicos intermediários com a 
mulher (prós e contras).

dor ao amamentar(2,4-7)

A presença de dor ao amamentar é comum nas primeiras semanaspós-parto e está 
relacionada a:

•	 Início e adequação do processo de amamentação;
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•	Uso inadequado de bomba de extração de leite; e

•	Uso de cremes, óleos, pomadas e/ou medicamentos: podem causar reações 
alérgicas e ainda, devido à necessidade de serem removidos antes de cada 
mamada, fazem com que a região mamilo-areolar fique mais sensível e, em 
algumas situações, dolorosa; 

•	Aos mamilos malformados e subdesenvolvidos; 

•	À hipersensibilidade na região mamilo-areolar;

•	À posição e pega inadequada da criança;

•	Sucção não nutritiva prolongada;

•	Mamas túrgidas ou ingurgitadas: o recém-nascido não consegue apreender 
corretamente a aréola devido à distensão desta região por excesso de leite. 
Neste caso apreende somente o mamilo, ocasionando dor;

•	 Interrupção inadequada da sucção da criança; e

•	Disfunções orais na criança, como o freio de língua excessivamente curto;

Consequências:

•	Dificuldade para amamentar;

•	Ansiedade e medo;

•	 Ingurgitamento mamário e infecção na mama, pela redução da oferta das 
mamas;

•	Redução da produção láctea, decorrente de dor, estresse no processo de 
amamentação e da interrupção da amamentação sem acompanhamento; e

•	 Início de desmame com a introdução de mamadeiras, fórmulas artificiais e/
ou outros alimentos.

Intervenções:

•	 Identificar e corrigir a causa quando possível;

•	Realizar teste de flexibilidade areolar antes de cada mamada, e quando ne-
cessário drenar a região areolar imediatamente antes da mamada;
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•	Retirar um pouco de leite da mama em quantidade para desencadear o refle-
xo de ejeção, evitando que a criança sugue com muita força no início;

•	Hidratar os mamilos com leite materno;

•	Expor os mamilos ao sol;

•	 Iniciar a amamentação pelo mamilo menos doloroso;

•	Sugerir outras posições para amamentar, dentre elas a invertida; e

•	Considerar a Interrupção temporária da amamentação nos casos de dor in-
tensa e ordenhar o leite da mama e oferecer no copinho, até que haja regres-
são do quadro.

lesões mamilo-areolares(2,4-8)

A presença de lesões na região mamilo-areolar é comum na primeira semana pós-
-parto e está relacionada à:

•	Posição inadequada da criança: a mesma se mantém longe do corpo da mãe, 
desalinhada, com pescoço torcido e o rosto não está de frente para a mama;

•	Pega inadequada: quando a criança apreende somente o mamilo; 

•	Sucção não nutritiva prolongada;

•	Mamas túrgidas ou ingurgitadas: o recém-nascido não consegue apreender 
corretamente a aréola devido à distensão desta região por excesso de leite. 
Neste caso apreende somente o mamilo, levando-o a traumatizar-se;

•	 Interrupção inadequada da sucção da criança;

•	Disfunções orais na criança, freio de língua excessivamente curto;

•	Mamilos malformados e subdesenvolvidos;

•	Uso inadequado de bomba de extração de leite; e

•	Ao uso de cremes, óleos, pomadas e/ou medicamentos: podem causar re-
ações alérgicase ainda, devido à necessidade de serem removidos antes de 
cada mamada, fazemcom que a região mamilo-areolar fique mais sensível e 
predisposta a lesões.
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Consequências:

•	Dor local;

•	Dificuldade para amamentar;

•	Ansiedade e medo de não conseguir amamentar;

•	 Ingurgitamento mamário e infecção na mama;

•	Diminuição na produção do leite, decorrente de dor, estresse no processo de 
amamentação e da interrupção da amamentação sem acompanhamento; e

•	 Início de desmame com a introdução de mamadeiras.

Intervenções

•	Corrigir a causa (posicionamento e/ou pega);

•	Realizar teste de flexibilidade areolar antes de cada mamada, e quando ne-
cessário drenar a região areolar imediatamente antes da mamada;

•	Retirar um pouco de leite da mama em quantidade para desencadear o refle-
xo de ejeção, evitando que a criança sugue com muita força no início;

•	Hidratar os mamilos com leite materno;

•	Expor os mamilos ao sol;

•	 Iniciar a amamentação pelo mamilo sadio ou menos traumatizado ou doloroso;

•	Sugerir outras posições para amamentar, dentre elas a invertida;

•	Considerar a suspensão temporária da amamentação nos casos de dor in-
tensa e não apenas a extensão da lesão (usar a Escala Visual Analógica ou 
Numérica para avaliar a intensidade da dor).

•	Retirada do leite o leite da mama e oferecer no copinho, até a melhora do 
quadro de dor para amamentar.

•	Discutir uso de tratamento com lanolina anidra, curativo de hidrogel ou laser 
em baixa intensidade concomitante a correção da causa. Apesar da contro-
vérsia dos benefícios destes tratamentos na literatura, as mulheres podem 
solicitar seu uso e a discussão dos benefícios e riscos deve ser considerada.
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ingurgitamento mamário(1,3,4,8-10)

O ingurgitamento mamário é o excesso de leite nas mamas, comum na fase de apoja-
dura. Pode estar presente em decorrência de amamentação inadequada (início tardio, 
intervalo longos entre as mamadas, restrição do tempo de sucção), sucção incorreta, 
uso de sutiã inadequado, obstrução de ductos, malformações mamilares, interrupção 
da amamentação e o cuidado inadequado das mamas na fase puerperal.

Consequências:

•	Dor, calor, rubor e edema;

•	Dificuldade da criança em realizar uma apreensão adequada;

•	Traumas mamilares e mastite;

•	Preocupação e estresse materno.

Intervenções:

•	 Identificar a causa do ingurgitamento;

•	Proceder massagem delicada na mama, com movimentos circulares, espe-
cialmente nas regiões endurecidas e dolorosas, no sentido de tornar o leite 
mais fluido;

•	Retirar o leite da mama até o ponto de conforto (ausência de dor);

•	Realizar retirada do leite antes de iniciar a amamentação para obter a flexi-
bilidade areolar;

•	Estimular posições variadas de amamentação como a invertida, a fim de au-
xiliar a retirada de leite dos pontos dolorosos;

•	Orientar a prevenção do ingurgitamento por meio da palpação das mamas, 
nos intervalos das mamadasou mesmo ao término da mamada, na mama 
que foi amamentada e, também, naquela que não foi. Na presença de dor, 
proceder a retirada do excesso de leite com a massagem e expressão da ma-
maaté ponto de conforto;

•	Oferecer à mãe apoio emocional e promover medidas de relaxamento;

•	Orientar uso de um sutiã firme e bem ajustado ao tamanho da mama;
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•	Evitar o uso de conchas, pois a drenagem espontânea e frequente, causada 
pela pressão da concha na mama com o sutiã, poderá atrasar a regulação da 
produção láctea, bem como provocar edema areolar;

•	Não usar calor local; e

•	Não suspender a amamentação, pois pode agravar o quadro de ingurgitamento.

produção láctea insuficiente (real e referida) ou “leite fraco”(3,4,8,10-12)

É importante diferenciar a queixa da mulher em relação à qualidade e quantidade 
do seu leite. Em relação à qualidade, é comum acharem que o seu leite é fraco, por 
falta de conhecimento e questões culturais.

Consequências:

•	A insegurança materna quanto à qualidade de leite aumenta o risco de des-
mame por meioda introdução de outros leites, líquidos ou alimentos.

Intervenções: 

Orientar no sentido de esclarecer a mulher que o seu leite é adequado: qualida-
de do leite anterior e posterior, variação normal dos intervalos entre as mamadas, 
tempo de mamada variável, sinais de satisfação da criança após as mamadas e a 
representação do comportamento e choro esperados da criança (frio, necessidade 
de aconchego ou outras causas). 

Com relação à quantidade, essa queixa pode ser real ou referida: Quando referi-
da, pode ser decorrente da insegurança e desconhecimento materno em relação à sua 
capacidade de produção de leite, da dificuldade para realizar expressão e retirada do leite, 
sensação de flacidez da mama e redução do volume antes das mamadas; de intervalos 
muito curtos entre as mamadas, mamadas muito longas e choro frequente da criança.

Consequências:

•	Desmame precoce pela introdução de leite artificial e/ou outros alimentos.

Intervenções:

•	Realizar história detalhada para identificar possíveis causas e procurar corrigi-las;

•	Esclarecer a mãe sobre os problemas decorrentes do uso dos bicos artificiais 
(confusão de bicos) e complementos (água, chás, outros leites);



55

•	Oferecer informações relevantes que podem tranquilizar a mãe e ajudar a 
aumentar a confiança;

•	Supervisionar uma mamada e verificar pega, posicionamento da dupla mãe-
-criança e efetividade de sução da criança, auxiliando no processo quando 
necessário.

Quando a causa é real, a pega incorreta é a principal causa da remoção inefi-
ciente do leite, que leva a diminuição da produção láctea. Acrescido a essa situação 
está a sucção inadequada ou pouca estimulação da mama (rigidez de horários, 
intervalos muito longos e/ou pouco tempo de sucção e também a retirada precoce 
da mamada noturna); o uso de mamadeiras e/ou chupetas levando a uma sucção 
inadequada; uso de intermediário (bico de silicone); mães tabagistas e usuárias de 
álcool; insucesso anterior associado à insegurança materna; intercorrências no parto 
e no pós-parto imediato (retenção placentária, hemorragias); uso de drogas que 
interferem na produção; cansaço e estresse materno; cirurgia mamária (principal-
mente as redutoras) e algumas patologias maternas.

Intervenções:

•	Realizar história detalhada para identificar possíveis causas para corrigi-las;

•	Avaliar e orientar a pega adequada e sucção efetiva;

•	Orientar a pega adequada e incentivar a mãe para colocar a criança para 
mamar várias vezes, pelo menos 8 a 10 vezes ao dia, e deixá-la sugar por 
um tempo mais longo. Quando a oferta da mama não for possível, deve-se 
orientar que a mulher realize a extração láctea nos horários das mamadas;

•	Monitorar o ganho de peso e eliminações da criança (diurese abundante e 
mudança de transição do mecônio para as fezes da criança nos primeiros 6 
dias de vida);

•	Caso haja indicação de complementação, utilizar a técnica de translactação 
em substituição ao uso da mamadeira.

candidíase mamilo-areolar(4,2,8,10)

Trata-se de uma infecção da mama por fungo, favorecida principalmente pela pre-
sença de umidade e cuidados inadequados com a mama. A mulher refere presença 
de prurido local, sensação de queimação e dor em agulhadas que persiste após 
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as mamadas. A pele dos mamilos e aréola pode apresentar-se levemente irritada, 
hiperemiada e com pequena descamação. Na cavidade oral da criança podem ser 
percebidas crostas de coloração branca, de difícil remoção.

Consequências:

•	Suspensão da amamentação decorrente da dor e desconforto; e

•	Lesão mamilar.

Intervenções: 

•	Checar os utensílios utilizados na fase da amamentação e sua higienização 
correta;

•	Orientar a lavagem das mãos antes da manipulação das mamas;

•	Verificar presença de outros focos de infecção (vaginal, perineal, oral);

•	Tratar a infecção em caso de confirmação diagnóstica (via tópica ou oral, a 
depender dos sintomas e exame clínico).

ducto bloqueado(3,4,8,10)

É a estase láctea em uma determinada área da mama decorrente de esvaziamento 
inadequado por mamadas infrequentes, sucção inadequada, pressão local em uma 
determinada área (sutiã muito apertado ou com suporte de arame, utilização de 
conchas em mama muito distendida) ou ainda utilização de cremes na região ma-
milar promovendo obstrução de poros mamilares. Verifica-se a presença de nódulos 
localizados, sensíveis e dolorosos, acompanhados de dor, hiperemia e aumento da 
temperatura local. Pode estar presente um ponto branco na ponta do mamilo, mui-
to doloroso durante as mamadas.

Consequências:

•	Ansiedade e estresse materno decorrente da dor;

•	Dificuldade de ejeção láctea;

•	 Ingurgitamento mamário e mastite.

Intervenções: 

•	 Identificar e corrigir a causa;
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•	Realizar massagem delicada com os dedos em movimento de “pinça” ao 
longo do ducto do mamilo, em direção à base da mama, com o objetivo de 
dissolver/empurrar a “rolha” de leite.

•	Realizar a retirada do leite manual na região afetada;

•	Amamentar em distintas posições, oferecendo primeiro a mama afetada, 
com o queixo da criança direcionado para o local afetado;

•	Aplicar compressas mornas no local juntamente com massagens delicadas na 
região endurecida, ou durante a mamada;

•	Caso haja demora no processo de involução, remover o ponto esbranquiçado 
na ponta do mamilo friccionando uma toalha ou utilizando uma agulha este-
rilizada e proceder com a drenagem invertida no ducto do mamilo e retirada 
do leite manual.

fenômeno de raynaud(4,10-12)

Trata-se de uma isquemia intermitente nos mamilos causada por vaso-espasmo. Geral-
mente ocorre como resposta ao frio, compressão anormal dos mamilos na boca da crian-
ça ou traumas mamilares importantes. Os mamilos apresentam-se inicialmente pálidos 
(falta de irrigação sanguínea) e a dor (em fisgada) está presente antes, durante e após as 
mamadas. A sensação de queimação pode vir acompanhada da dor, confundindo-se com 
monilíase. A palidez é seguida de cianose e por último o mamilo torna-se hiperemiado.

Consequências:

•	Ansiedade e estresse materno decorrente da dor; e

•	Desmame.

Intervenções: 

•	Melhorar a técnica de amamentação;

•	Aplicar compressas mornas logo após a mamada para alívio da dor;

•	Nos casos em que não há melhora, considerar indicação médica de nifedipi-
na-5 mg três vezes ao dia por uma ou duas semanas ou 30 a 60 mg, uma vez 
ao dia para a formulação de liberação lenta. Nestes casos as mulheres devem 
evitar o uso de cafeína e nicotina.
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cansaço, preocupação e estresse(1,3,13)

As mulheres sentem-se cansadas neste período decorrente da interrupção frequente do 
sono pelas necessidades do bebê, portanto não conseguem dormir como antes. Novas 
responsabilidades se apresentam, gerando sentimentos de incapacidade e insegurança.

Consequências:

•	Sentimento de incapacidade, tristeza, choro frequente e melancolia.

Intervenções: 

•	Orientar a mulher quanto ao descanso diurno e sono noturno. O organismo 
precisa se adaptar à nova realidade, e este não é um processo rápido. Ela 
precisa ser orientada a dormir várias vezes ao dia, quando a criança também 
dorme, pois assim poderá se adaptar à nova situação gradativamente;

•	A ajuda de outras pessoas se faz importante e necessária para propiciar o 
descanso tranquilo da mãe.

relaciOnadas à criança:

dificuldade de apreensão correta da região mamilo-areolar(4,7,8,11,12)

Esta situação pode estar presente devido ao recém-nascido estar desalinhado e po-
sicionadolonge da sua mãe, ser prematuro ou de baixo pesoou mesmo apresentar 
disfunção oral. Ainda, pelo fato da mulher possuir mamilos semi-protrusos e malfor-
mados; mamilos hipertróficos ou grandes em relação à boca da criança; estar com 
ingurgitamento mamário ou utilizar bico de silicone ou chupeta.

Consequências:

•	 Insatisfação da criança por não receber leite em quantidade suficiente, que 
se mostra muito inquieta e chorosa. Este comportamento deixa as mães irri-
tadas e inseguras, achando que seu leite não tem qualidade ou que a quan-
tidade não está adequada;

•	Pode desencadear hipoglicemia, icterícia, perda de peso e outras consequências;

•	O desmame precoce pode ser iniciado com a introdução de outros leites;

•	O ingurgitamento mamário pode ocorrer devido ao esvaziamento inadequa-
do da mama; e o
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•	Aparecimento de lesões mamilares.

Intervenções: 

•	Corrigir a causa principal;

•	Estimular a criança a abrir bem a boca antes de realizar a apreensão (tocar o 
mamilo no lábio da boca da criança). 

•	Orientar a mãe a drenar um pouco do seu próprio leite na boca da facilitando 
o reflexo de busca e preensão;

•	Orientar a realização do teste de flexibilidade areolar, imediatamente antes 
da mamada. Caso a aréola esteja endurecida, realizar a retirada do leite ma-
nual até obter a flexibilidade; e

•	Evitar o uso de bicos de silicone e chupetas.

dificuldade de sucção ou de sua manutenção(4,7,8,11,12)

Pode ser decorrente de imaturidade do reflexo de sucção; mudança do padrão normal 
de sucção devido ao uso chupeta ou mamadeira; postura inadequada (bebê com pes-
coço torcido, cabeça flexionada, longe da mãe); mama muito volumosa, dificultando 
a respiração da criança quando esta é amamentada na posição tradicional; produção 
aumentada de leite e um fluxo inicial forte e abundante; obstrução nasal.

Consequências:

•	Hipoglicemia e ganho de peso limitado;

•	Choro frequente da criança porque as mamadas não são tranquilas e a quan-
tidade de leite extraída pode não ser adequada à sua satisfação.

Intervenções: 

•	Observar a mamada e certificar-se de que a criança realmente está sugando. 
A sucção pode ser avaliada no toque do palato superior da criança, com dedo 
enluvado (padrão e força de sucção). As crianças que apresentam dificuldade 
de sugar podem ser estimuladas com o toque no palato até o aparecimento 
da sucção para, então, serem colocadas imediatamente para mamar;

•	Corrigir o posicionamento e avaliar a condição das vias aéreas durante a mamada 
(se obstruídas, orientar uso de soro fisiológico nas narinas antes das mamadas.
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•	Utilizar outras posições (tanto a mulher quanto o bebê) para amamentar;

•	Retirada do leite o leite inicial para diminuir o fluxo inicial;

•	Aconselhar a suspensão do uso de bicos artificiais

criança que dorme em excesso durante a mamada(4,7,8,11,12)

É frequente em crianças que por natureza são “dorminhocas”; prematuras ou de 
baixo peso; ou mesmo devido a saciedade por oferta de outros leites. Também pode 
ocorrer quando a mulheres fazem uso de alguns medicamentos como metildopa.

Consequências: 

•	Mamadas muito longas e ganho de peso limitado ou insuficiente;

•	Estresse, cansaço materno e lesões mamilares.

Intervenções: 

•	Promover a confiança materna e encorajar estímulo da criança nos casos em 
que a mesma estiver dormindo durante a mamada (tocando pés e mãos);

•	Colocar a criança para mamar quando estiver bem acordada e mantê-la de-
sagasalhada;

•	Utilizar a posição de “cavalinho” (criança sentada na perna da mãe, de frente 
para a mama) e amamentar em ambientes diferentes;

•	Aumentar o intervalo entre as mamadas para aumentar o nível de fome da 
criança, porém não ultrapassando 4 horas;

•	Não oferecer outros líquidos ou alimentos.

criança que chora em excesso durante a mamada(4,7,8,11,12)

Presente nos casos em que a criança não está recebendo leite materno suficiente; 
não está mamando tempo suficiente para ficar satisfeita; ou apresenta algum des-
conforto físico (dor, frio) ou necessidade de aconchego. Em relação à mulher pode 
ser decorrente de alguma alimentação que provoca fermentação ou alergia, uso de 
drogas como cafeína e nicotina.

Consequências: 
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•	A mãe geralmente se mostra preocupada e insegura, achando que o seu 
cuidado não está adequado ou que seu leite não está sustentando a criança.

Intervenções: 

•	 Identificar a real causa do choro e procurar corrigí-la.

intervalos muito curtos entre as mamadas(3,4,7,8,11,12)

Pode estar relacionado à ingestão inadequada de leite materno por técnica incorreta 
de amamentação, sucção inadequada, tempo insuficiente, ou ainda por quantidade 
insuficiente de leite materno.

Consequências: 

•	A mãe fica extremamente cansada e irritada, pois não consegue organizar 
suas necessidades com as da criança. Todo o seu tempo é dedicado ao cuida-
do e amamentação da criança. Em um período de tempo pode levar a mãe a 
iniciar o desmame, com a introdução de leite artificial.

Intervenções: 

•	 Identificar a causa real das mamadas em intervalos muito curtos e procurar 
corrigí-la;

•	Nos casos de erro de técnica a mãe deve ser orientada e nos casos de produ-
ção láctea insuficiente, a melhor conduta é aumentar a frequência e duração 
das mamadas, para aumentar o estímulo.

criança que recusa mamar(3,4,10)

Pode estar relacionada ao uso de bicos artificiais na alimentação com mamadeira, 
bico de silicone ou uso de chupetas.

Consequências: 

•	A mãe refere que a criança recusa a mama (se joga para trás) e, devido ao 
choro e comportamento da criança, acaba por oferecer a mamadeira. A cada 
mamadeira oferecida, a criança vai alterando o padrão de sucção com o bico 
artificial e passa a não querer sugar na mama.

Intervenções: 
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•	Oferecer somente o leite materno direto na mama e quando a criança co-
meçar a recusá-lo, ela deve insistir e aumentar a frequência das mamadas ou 
mesmo complementar a mamada com leite materno no copinho, e evitar que 
a criança fique com muita fome, pois assim ela fica mais impaciente;

•	Pode-se utilizar o sistema de nutrição suplementar (técnica da translactação) 
para aumentar o volume de leite e acalmar a criança;

•	Medidas de relaxamento para a mãe no momento da amamentação são im-
portantes para acalmá-la, pois normalmente a criança chora muito;

•	Suspender o uso de bicos artificiais.

icterícia(3,4,10)

A icterícia fisiológica é, em geral, decorrente da condição clínica decorrente da ima-
turidade hepática e pode agravar-se por dificuldade do recém-nascido de extrair 
quantidade de leite materno suficiente durante a mamada.

Consequências:

•	A fototerapia, quando indicada pode dificultar a mamada por livre demanda, 
a criança pode apresentar-se mais irritada e a mãe pode sentir maior dificul-
dade no cuidado.

Intervenções:

•	Aumentar a frequência das mamadas (10 a 12 vezes ao dia);

•	Avaliar e corrigir a técnica da amamentação, se necessário;

•	Oferecer suporte emocional para a mulher e enfatizar a importância da ama-
mentação para o tratamento da icterícia.

ganho de peso inadequado(3,4,10)

Para um recém-nascido de termo, a perda de peso fisiológica é de até 10%, recupe-
rando o peso de nascimento em torno do 10º ao 15º dia. O ganho ponderal espe-
rado para uma criança em aleitamento materno exclusivo é de 18 a 30 gramas por 
dia e, ao final do primeiro mês deve ser superior a 500 gramas. A questão do ganho 
de peso é muito discutida entre os profissionais que lidam com a amamentação. A 
causa provável de ganho de peso insatisfatório para uma criança amamentada ex-
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clusivamente com leite materno, é um erro na técnica de amamentação. Posterior-
mente pode-se pensar em alguma patologia no recém-nascido (infecção urinária, 
anemia, refluxo, cardiopatia, entre outras).

Consequências: 

•	 Insegurança materna quanto a capacidade de amamentar, especialmente 
quando é exigido um ganho de peso da criança dentro dos limites superiores;

•	Complementação com leite artificial levando ao desmame; e

•	Comprometimento do desenvolvimento da criança.

Intervenções: 

•	Avaliar e corrigir a técnica da amamentação (posicionamento, pega, tempo 
de mamada, intervalo entre as mamadas, efetividade da sucção);

•	Avaliar as eliminações e identificar a frequência (mínima de seis fraldas de 
diurese) e transição da evacuação (coloração amarela líquido por volta do 
sexto dia de vida);

•	Avaliar a produção láctea da mãe e oferta das mamas;

•	Observar aspectos relacionados ao vínculo mãe-bebê;

•	Realizar uma avaliação clínica para descartar outras causas; e

•	Acompanhamento semanal após orientação, até normalização.
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A despeito da redução em 26,5% da taxa de gravidezes em adolescentes obser-
vada no período de 1998 a 2011 no estado de São Paulo, o mesmo fenômeno 
não tem sido observado em estatísticas que englobam o Brasil como um todo.(1,2) É 
sabido que o recém-nascido de uma mãe adolescente tem chance aumentada de 
ser prematuro ou de baixo peso, motivos suficientes para aumentar sua morbiletali-
dade neonatal e pós-neonatal.(3) Por outro lado, o aleitamento materno (AM) reduz 
a morbidade e a mortalidade infantis pela proteção que oferece à criança contra 
uma série de enfermidades potencialmente letais, como as doenças respiratórias, 
a desnutrição e as diarreias. De modo mais marcante que na mulher adulta, certos 
fatores podem influenciar de maneira negativa no sucesso da amamentação entre 
adolescentes. 

Preocupação com a estética, como flacidez e ptose mamárias, retorno aos 
estudos e/ou ao mercado de trabalho, inexperiência acrescida da falta de apoio 
do parceiro, falsas crenças, como leite insuficiente, dificuldade em amamentar 
nosprimeiros dias, entre outros, podem levar ao desmame precoce.(4,5) Além disso, 
amamentar na adolescência costuma se acompanhar de grande carga emocional, 
com alterações psicológicas importantes. Medo, imaturidade, ansiedade e inex-
periência para lidar com a nova condição de mãe pode resultar, com frequência, 

Como citar:
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em isolamento, o que pode comprometer o sucesso do aleitamento entre essas 
jovens, levando-as a amamentar seus filhos por tempo inferior ao preconizado 
pela OMS.(6,7) Estudos mostram prevalência menor de aleitamento exclusivo entre 
adolescentes, quando comparadas com mães adultas.(8,9)

A literatura aponta a adolescência entre os fatores de risco para o desmame 
precoce. Autores relatam risco relativo entre 1,38 e 1,48 para a cessação do alei-
tamento exclusivo antes dos seis meses de vida, conforme preconizado pela OMS 
e pelo Ministério da Saúde.(10,11) Parcela expressiva de puérperas adolescentes que 
ainda amamentamno terceiro mês, não o fazem de forma exclusiva. Com frequên-
cia, a alimentação complementar é introduzida no segundo mês, o que contraria as 
recomendações da OMS.(12) 

Vários são os motivos descritos para essa menor disposição da mãe adoles-
cente em amamentar, a iniciar pela própria pouca experiência e pelo conhecimento 
reduzido a respeito da amamentação.(13) Além disso, o medo da dor, da dificuldade 
com o ato de amamentar e do embaraço diante de uma possível exposição pública 
também pode se constituir em barreira a influenciar negativamente a decisão da ado-
lescente sobre o AM.(14) Há, ainda, referência à própria vida conjugal, atividade fora 
do lar e dificuldade para amamentar nos primeiros dias, como fatores associados ao 
desmame em adolescentes.(11) Estudo mostrou que o apoio familiar para o sucesso 
da amamentação entre as adolescentes é fundamental, pois quando este estímulo 
não ocorre ou é insuficiente, a introdução de alimentação complementar é bastante 
precoce.(15) Neste sentido, a influência cultural das mães e avós, além dos traumas 
mamilares e a mastite puerperal, se mostram como causas decisivas para as mães ado-
lescentes abandonarem a amamentação ou introduzirem outros alimentos.(16) Outro 
estudo com 1014 mulheres, das quais, 144 eram adolescentes,relata frequente uso 
de mamadeiras antes dos seis meses, sem diferenças entre adolescentes e adultas, 
sendo observada, do 1º para o 2º semestre de vida, redução de 45,6% na prevalência 
de aleitamento materno entre as adolescentes.(17) Outros, ainda, encontraram que o 
determinante para o desmame precoceentre asmães com menosde 20 anos, a falta 
de priorização das ações governamentais pró-amamentação nessa faixa etária.(18)

Estudo clássico norte-americano(19) mostra que pouco mais da metade das 
puérperas adolescentes optouespontaneamente pelo AM. Esta decisão independeu 
do tipo de parto, índice de Apgar, peso ao nascer, idade gestacional ou sexo do 
bebê. Os autores observaram, ainda, que 83% das adolescentes haviam tomado a 
decisão sobre amamentação antes do terceiro trimestre da gestação, o que mostra 
a importância fundamental da educação pré-natal precoce.(20) Além disso, pratica-
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mente um terço delas já havia se decidido antes da gravidez, sugerindo que os 
programas de educação em aleitamento materno deveriam começar antes mesmo 
do pré-natal, idealmente, durante o ensino fundamental.

Experiênciano Reino Unido mostrou o impacto positivo de uma clínica de 
assistência pré-natal dedicada exclusivamente a gestantes adolescentes sobre os 
resultados obstétricos e neonatais. A avaliação feita doze meses após o início das 
atividades mostrou melhora em uma série de parâmetros, como aumento na taxa 
de partos vaginais, aumento da média de peso ao nascer, redução das admissões 
em unidade neonatal de cuidados especiais, aumento da prática de contracepção e 
prolongamento do tempo de aleitamento materno.(21)

Frente ao exposto, o profissional de saúde deve estar atento a todas as opor-
tunidades que lhe são oferecidas, seja como educador ou cuidador, para contribuir 
positivamente no sentido de aumentar a prática da amamentação entre as adoles-
centes, especialmente aquelas que se encontram grávidas pela primeira vez. Neste 
aspecto, é fundamental manter um diálogo não inquisidor, mas encorajador, desde 
o início do pré-natal, transmitindo confiança e procurando detectar os conceitos da 
jovem sobre a amamentação, quais os seus medos e eventuais tabus sobre o assun-
to e, principalmente, se ela já se decidiu a respeito.(22,23)

A existência de grupos de discussão pré ou pós-consulta facilita um esclare-
cimento mais detalhado. No Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, todas as grávidas adolescentes do 
ambulatório de pré-natal são convidadas a participar desses grupos. Os temas discu-
tidos incluem vantagens do AM, consequências do desmame precoce, fisiologia da 
lactação, extração manual e conservação do leite humano, cuidados com as mamas, 
alimentação da gestante e da nutriz, amamentação em sala de parto, importância 
do alojamento conjunto, uso de drogas e contracepção durante o AM, técnicas de 
amamentação, dificuldades mais frequentes e legislação a respeito.

A educação pré-natal é particularmente importante para as adolescentes que 
vivem em locais onde é fácil adquirir mamadeiras e fórmulas infantis, bem como, 
em locais onde a alta hospitalar pós-parto seja muito precoce.(20)

De qualquer modo, o profissionalde saúde deve estar preparado para desesti-
mular a grávida adolescente de qualquer prática que já se demonstrou ser totalmen-
te inútil durante a gestação, como massagens nas mamas, exercícios para as papilas, 
expressão do colostro e aplicação de pomadas ou cremes nas papilas.(24)
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O sucesso do aleitamento materno também dependerá de procedimentos 
que ajudem a adolescente por ocasião do parto, como presença de acompanhante 
de sua escolha, parcimônia com analgésicos e sedativos que possam interferir no 
comportamento do recém-nascido e, especialmente, o estímulo ao parto normal.

Certas rotinas hospitalares devem ser postergadas ou mesmo banidas, para 
que o processo de amamentação se estabeleça o mais precocemente possível, em 
benefício da mãe adolescente e seu bebê. Entre elas, podemos citar a prática de 
“reanimação” em recém-nascidos saudáveis, a instilação oftálmica de nitrato de 
prata, a identificação plantar e a própria separação rotineira de bebês saudáveis, 
encaminhados para “observação” em berçários de crianças absolutamente normais.

Neste aspecto, importa lembrar que a realização de cesárea eletiva não im-
pede o contato precoce e prolongado pele a pele e olho a olho entre a mãe e o 
bebê em boas condições, já na sala cirúrgica. Também é indefensável a separação 
do binômio, com a justificativa de encaminhar a puérpera saudável e desperta para 
a sala de “recuperação pós-anestésica”. 

Mais que a adulta, a mãe adolescente necessita de bastante atenção e apoio 
para amamentar com sucesso nos primeiros dias após o parto. Por isso, o incentivo 
ao sistema de alojamento conjunto, a assistência profissional quanto ao posicio-
namento correto do bebê para uma sucção adequada, a amamentação por livre 
demanda quanto ao horário e à duração das mamadas são fatores fundamentais 
para o estabelecimento do aleitamento materno exclusivo.

Após a alta hospitalar, é muito interessante o envolvimento de familiares, 
como a própria mãe ou outra parenta próxima, para transmitir a confiança necessá-
ria à jovem nutriz, além da ajuda, sempre que possível, do seu marido. O importante 
é que ela acredite que é capaz de amamentar, que a sua criança não necessita de 
nada além do seu leite e que suas mamas, seja do tamanho que forem, produzirão 
leite adequado e em quantidade suficiente.(25) Além disso, o encaminhamento da 
mãe adolescente a grupos de apoio é essencial na prevenção das principais causas 
de desmame, como a “insuficiência de leite”, os traumatismos papilares, o ingurgi-
tamento mamário e a possível mastite puerperal.

Todas as evidências científicas apontam que a forma mais eficaz de ajudar 
as puérperas adolescentes a estabelecer e manter o aleitamento materno é o 
suporte pessoal contínuo por umapessoa com conhecimentos adequados sobre a 
amamentação.(24) 
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Insistimos na atenção quanto a fatores sócio-demográficos e culturais que 
se mostram favoráveis ao sucesso do aleitamento materno entre as adolescentes, 
como, idade > 16 anos, raça branca, maior escolaridade, exposição prévia a mo-
delos de amamentação, o fato de terem sido amamentadas, apoio familiar (mãe e 
parceiro) e atuação profissional positiva.(4)   

Profissionais de saúde, gestores, autoridades governamentais, políticos, ou 
mesmo, simples cidadãos ou cidadãs, todos temos uma parcela de responsabilidade 
diante do desafio de aumentar os índices de amamentação entre as adolescentes. 
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Capítulo 8

mamOplastias e amamentaçãO 

antonio fernandes lages1

descritores
Mamoplastias; Amamentação

intrOduçãO

As cirurgias plásticas mamárias são realizadas por diversas razões desde as recons-
truções por malformações congênitas, pós-traumatismo ou pós-mastectomias, mas 
a principal razão continua sendo a estética, objetivando melhorar ou recuperar o 
aspecto original, forma e volume mamário. Em razão de extirpação de parte do te-
cido, mobilização do complexo aréolo mamilar, cicatrização ou ainda a inclusão de 
prótese a dinâmica da circulação interna da mama ficara alterada influenciando na 
preparação para a amamentação assim como no processo de produção láctea e reti-
rada do leite pelo recém-nascido e manutenção da produção em volume suficiente. 

Ao abordar uma paciente em amamentação precisamos ter em mente essas 
alterações para uma abordagem dirigida ao problema especifico que está levando 
à dificuldade de amamentação. Os procedimentos menores, que não envolvem os 
mamilos, geralmente não influenciam na lactação, por atingirem pequenos seg-
mentos mamários. 

Quanto às cirurgias maiores, podemos ter lesões de ductos ou mesmo secção 
de unidades produtoras de leite ou, ainda, a via de acesso pode influenciar no fluxo 
de leite e dificultar a produção e ou retirada do leite. Apesar disto, nunca devemos 
afirmar que uma paciente não poderá amamentar até que chegue aos primeiros 
cinco a dez dias pós-parto, em que poderemos avaliar definitivamente a capacidade 
de produzir e garantir um fluxo adequado de leite para o recém-nascido. Devemos 

Como citar:
Lages AF. Mamoplastias e amamentação. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO); 2018. Cap. 8, p. 72-9. (Série Orientações e Recomendações FEBRASGO, no. 6/Comissão Nacional Especializada 
em Aleitamento Materno).
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então manter um otimismo responsável, estimulando a paciente a tentar amamen-
tar, mas ao mesmo tempo procurando prepará-la para a possibilidade de insucesso 
de forma que não haja frustração e sentimento de culpa no caso de insucesso.(1)

anamnese

É importante sempre tentar obter o máximo de informações ou documentos sobre 
o procedimento cirúrgico para avaliar possível impacto sobre a estrutura da mama. 
Questionar a paciente sobre o procedimento, indicação, intercorrências no período 
de recuperação, reintervenções e uso ou não de antibióticos o que poderia significar 
complicações infecciosas. 

avaliaçãO inicial – exame clínicO 
cOm inspeçãO e palpaçãO

Verificar cicatrizes, simetria, desvios do mamilo assim como abaulamentos ou re-
trações da pele. À palpação, verificar com atenção a região retro areolar tentando 
identificar secção de ductos ou cicatrização com bloqueio retro areolar. Em relação 
às portadoras de prótese precisamos verificar a mobilidade da mesma assim como 
o grau de tensão da pele, pois isto será determinante da possibilidade de acúmulo 
de leite.(2)

mamOplastia redutOra

Em relação à mamoplastia redutora, são várias a técnicas utilizadas, pois não há 
uma técnica única que se aplique a todos os tamanhos e formas mamárias, não 
sendo possível generalizar a sua influência na amamentação.(3) Caso a paciente te-
nha amamentado anteriormente, é necessário obter informações sobre o inicio e 
transcurso da amamentação.(4)

principais pOssibilidades de transtOrnOs da amamentaçãO
•	Redução de parênquima: A quantidade de redução do parênquima será de-

terminada pelo volume prévio das mamas e a expectativa da paciente. As téc-
nicas de mamoplastia redutora via de regra incluem retirada de porção do pa-
rênquima, o que pode diminuir a capacidade produtora de leite, levando ao 
quadro de hipogalactia.(5) Neste caso, sendo a comprovada a permeabilidade 
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das vias condutoras de leite, a conduta será a estimulação, com mamadas 
mais frequentes, assim como retirada de leite, esvaziando a mama completa-
mente, de forma a manter a produção láctea. Para isto, é fundamental a atu-
ação em conjunto com o pediatra, de forma a garantir a nutrição adequada 
do recém-nascido, complementando as mamadas em caso de necessidade.(4)

•	Transposição de complexo areolomamilar: Este procedimento tem como po-
tencial consequência a diminuição da sensibilidade, diminuição da irrigação 
sanguínea e lesão de ductos que podem diminuir o estimulo, comprometendo 
a produção láctea ou dificultar a drenagem levando aos quadros de ingurgi-
tamento com drenagem insuficiente. Lembramos sempre que os ductos ma-
mários são em numero de oito a doze, cada um responsável pela drenagem 
de uma unidade produtora de leite e que, por uma questão de defesa contra 
infecções, eles não se anastomosam, ou seja, em caso de fibrose com obs-
trução de um ducto, aquela unidade não tem como escoar sua produção de 
leite, caracterizando o ingurgitamento periférico, que se apresenta como uma 
área dolorosa, endurecida e hiperemiada em forma triangular, com o vértice 
na direção do mamilo e abrindo em direção à periferia, de onde deveria estar 
fluindo o leite que está represado. Esses casos devem ser acompanhados e, 
caso a produção das unidades restantes seja suficiente, a amamentação pode 
prosseguir, tendo em vista que na unidade com obstrução haverá absorção do 
leite e diminuição da produção láctea pela liberação local do fator inibidor da 
lactação. Nos casos que envolvem obstrução de mais de uma unidade, dificil-
mente será possível a amamentação. A transposição pode envolver ainda lesão 
de ductos principais o que pode ser evidenciado por exame clinico, avaliando-
-se a região retro areolar pela palpação e constatando a dissociação entre o 
mamilo e parênquima, o que inviabiliza qualquer tentativa de amamentação.

•	Lesão de ductos: A lesão de ductos pode levar ao quadro de galactoceles, em 
que o leite produzido não alcança o mamilo, acumulando-se em lojas no in-
terior da mama, predispondo aos quadros infecciosos pois, sendo o leite rico 
em proteínas e açúcar, caso haja contaminação, este será um excelente meio 
de cultura. As galactoceles pequenas, de até 10 ml, geralmente são apenas 
acompanhadas e as mais volumosas podem indicar necessidade de punção. 
A conduta definitiva nestes casos dependerá do ritmo de enchimento, po-
dendo exigir novas punções ou suspensão da lactação. 

•	Cicatrização interna: As consequências dos processos cicatriciais são imprevi-
síveis, principalmente nos casos em que há hematomas, seromas ou proces-
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sos infecciosos no pós-operatório. Assim, precisaremos avaliar caso a caso, 
podendo ainda haver grandes diferenças na cicatrização interna das duas 
mamas. 

mamOplastia de aumentO

Mamoplastia de aumento ou ampliação com inclusão de próteses mamárias é uma 
intervenção cosmética para ampliar o tamanho e o contorno de mamas peque-
nas. Embora existam intervenções corretivas, na grande maioria dos casos o que 
se busca é a estética pura. Considerando-se o número crescente de mulheres que 
se submetem à mamoplastia de aumento e em idades cada vez mais baixas, já na 
adolescência, a preocupação com diagnóstico de complicações das mamas subme-
tidas ao aumento é cada vez mais frequente nos consultórios dos ginecologistas 
e obstetras, pois serão eles os primeiros a detectar um problema, seja através do 
exame clínico das mamas, seja através dos exames de imagem. Todos devem estar 
atentos, pois o exame das mamas com próteses tem suas particularidades e exige 
maior atenção e incidências especiais na mamografia para a detecção de alterações 
no tecido mamário propriamente dito. A mamoplastia de aumento utiliza próteses 
ou implantes preenchidos com gel de silicone ou com solução salina. A cirurgia 
pode apresentar ótimos resultados estéticos e com baixo índice de complicações, 
principalmente após o surgimento de novas próteses de silicone em gel revestidas 
com membranas porosas texturizadas ou com espuma de poliuretano. As próteses 
de superfície lisa estão em desuso, pois apresentam uma porcentagem maior de 
complicações, como a contratura capsular. Além do material utilizado na superfície 
das próteses, os diferentes “perfis” dos implantes também colaboraram para resul-
tados estéticos melhores. 

prótese mamária e aleitamentO

O preparo para a amamentação começa já no inicio da gestação. Temos na dila-
tação das veias superficiais da mama, a rede de Haller, um dos primeiros sinais de 
probabilidade da gestação. E a adaptação continua com a hiperplasia das glândulas 
e aumento do volume sanguíneo circulante nas mamas em até dez vezes, aumen-
tando com isto o volume e o peso das mamas. 

Ao nos depararmos com uma paciente com prótese mamária, o histórico da 
cirurgia é fundamental para avaliarmos a possibilidade de aleitamento e também 
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para a abordagem dos possíveis problemas apresentados. Nos casos de mamas pe-
quenas e flácidas, geralmente a técnica consiste na inclusão de prótese submuscular 
por via inframamária, periareolar, transareolar e mais recentemente tem sido utiliza-
da também a via axilar, embora em pequeno número.(6) 

Nos casos de mamas grandes e flácidas, muitas vezes é associada a técnica da 
mamoplastia redutora com a inclusão da prótese. Nestes casos, temos uma preva-
lência maior de problemas com futura amamentação, pois teremos os riscos ineren-
tes à mamoplastia redutora, assinalados acima, adicionados à presença da prótese.

vOlume mamáriO

Tendo em vista a necessidade de expansão da mama durante a gestação para se 
preparar para a produção de leite com aumento progressivo da irrigação sanguínea 
e hiperplasia glandular conforme assinalado acima, a presença da prótese exercerá 
influencia negativa nesse fenômeno, embora a repercussão clínica seja muito menos 
frequente que se esperaria.(7) A prótese ocupa parte do espaço que a mama ocu-
paria com a expansão, dificultando esse processo. O quadro encontrado é de dor 
mamária, iniciada principalmente no período de descida do leite, entre dois e cinco 
dias pós-parto. A dor é de moderada a acentuada, confundindo-se com o ingur-
gitamento precoce, com tendência a melhora após o estabelecimento da lactação. 
Ao exame, a paciente apresenta a mama endurecida, tensa, pele brilhante pela 
distensão, sendo difícil a palpação de unidades produtoras de leite e com escassa 
drenagem de colostro. O tratamento será à base de sustentação adequada para 
melhorar o retorno venoso e linfático além de analgésicos. A melhora esperada é 
até o quinto dia e caso isto não ocorra, deverá ser considerada a hipótese de que a 
amamentação não será bem-sucedida. Já presenciamos casos em que a dor chega 
a ser insuportável, com indicação de enfaixamento mamário compressivo, restrição 
da ingestão hídrica e uso de diuréticos em pequenas doses. Nos casos de difícil re-
solução, a amamentação não deve ser retomada.

permeabilidade de seiOs 
galactófOrOs e mamilOs

Conforme assinalado em relação à mamoplastia redutora, os casos de obstrução ou 
secção das vias retro areolares serão evidenciados por uma produção de leite sem 
drenagem, ou seja, passada a fase de ingurgitamento inicial consegue-se palpar 
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e massagear as unidades produtoras de leite, porém, não há saída de leite pelos 
mamilos. Muitas vezes ao palparmos a região retro areolar, verificamos verdadeira 
desconexão entre o mamilo e o parênquima e, neste caso, não há possibilidade 
dessa paciente vir a amamentar.

vias cOletOras (ductOs)

As técnicas de inclusão de prótese que passam pelo parênquima têm o potencial de 
lesar ductos, podendo os mesmos permanecer abertos para o interstício ou sofre-
rem processo de fibrose com obstrução. Os ductos abertos podem levar a galactoce-
les durante a lactação, pois o leite se acumulará em bolsas formadas no interior da 
mama, conforme visto no item mamoplastia redutora. As lesões de ductos podem 
levar ainda ao que denominamos “drenagem reversa”, em que o leite é drenado 
para a cavidade em que se situa a prótese, permanecendo entre a cápsula e a próte-
se. Nestes casos, os sintomas locais são mínimos e, muitas vezes, a única evidencia 
ao exame clinico é a assimetria mamária.(8)

infecçãO pOr micObactéria 
de crescimentO rápidO

Trata-se da micobactéria atípica, micobactéria não tuberculosa (Grupo 4 de Runyon) 
de microrganismos oportunistas, com baixo poder de agressão, encontrados no solo e 
água, mesmo em água potável de uso diário. São resistentes aos antibióticos comuns 
e encontrados em alguns casos de infecções pós-operatórias.(9) No caso de pacientes 
portadoras de próteses mamárias, há a formação de filme de fibrina na periferia da 
prótese onde a micobactéria se desenvolve. Esse tipo de complicação acontece tam-
bém fora de gravidez, mas o período gravídico puerperal aumenta o risco para essa 
infecção. A propedêutica com ultrassom revela o volume líquido na cavidade em con-
tato com a prótese. Nesses casos a recomendação a princípio é apenas a drenagem 
e acompanhamento. A antibioticoterapia deve ser acrescentada apenas em caso de 
repercussão sistêmica, inicialmente, claritromicina por três meses, avaliando-se tam-
bém a retirada da prótese. Na prática clinica, o mais comum é que ocorra drenagem 
parcial do leite pelo mamilo e, simultaneamente, aumento desproporcional de uma 
mama, determinando assimetria importante. A ultrassonografia auxilia no diagnósti-
co diferencial entre acúmulo de leite entre a prótese e a cápsula fibrosa, dificuldade 
de escoamento do leite e mesmo carcinoma inflamatório da mama.(9)
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cOnclusãO

As cirurgias mamárias não devem ser vistas como impeditivas da amamentação. A 
maioria das pacientes submetidas a tais procedimentos consegue iniciar e manter 
uma amamentação normal. Contudo, por tratar-se de uma mama operada e com 
uma dinâmica interna alterada, é necessária uma vigilância maior para prevenir e 
tratar as complicações, assim como, orientar adequadamente e apoiar as pacientes 
que não conseguirem amamentar. Salientamos que os primeiros dez dias após o 
parto são determinantes para a manutenção da amamentação. A falta de apoio e 
definição de conduta por parte da equipe de atenção à saúde nesse período acaba 
por levar as pacientes ao desespero e introdução de alimentação artificial para o 
recém-nascido o que compromete em muito a retomada da amamentação. 
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Capítulo 9

nutriçãO e amamentaçãO: suplementaçãO 
cOm micrOnutrientes

corintio mariani neto1

1Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, São Paulo, SP, Brasil.

descritores
Nutrição; Amamentação; Micronutrientes; Lactação

Assim como na gravidez, também durante a lactação, as necessidades de nutrien-
tes estão aumentadas, o que pode ou não ser atingido apenas pela alimentação. 
Por outro lado, o uso de suprimentos vitamínico-minerais durante a amamentação 
costuma ser bem menos frequente, quando comparado ao período gestacional.(1)

Sabe–se que a concentração de diversas vitaminas e sais minerais, tanto no 
plasma, quanto no leite maternos, sofre influência da dieta e do estado nutricional 
da puérpera. Também se conhece que os nutrientes mais críticos incluem vitamina 
A, tiamina, riboflavina, vitaminas B6 e B12, iodo e selênio, uma vez que o consu-
mo inadequado e as reservas maternas baixas repercutem mais negativamente na 
criança. Nestes casos, a suplementação materna pode normalizar rapidamente a 
concentração desses produtos no leite.(2)

Outros nutrientes, como ácido fólico, ferro, cobre, zinco e vitamina D, cuja 
ingestão e estoque maternos exercem pouca influência sobre a concentração no 
leite, podem trazer mais benefícios à mãe através da suplementação.

A carência de vitamina A na mãe pode aumentar o risco de morbimortalidade 
de origem infecciosa no recém-nascido.(3) O leite materno, especialmente o colostro, 
é rico em vitamina A, que é fundamental para a função imunológica.Um ensaio 
clínico demonstrou que o colostro de mulheres suplementadas com palmitato de 
retinol possui mais imunoglobulina A secretora que as que não receberam suple-
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mento, sugerindo efeito modulatório da produção de anticorpos pela vitamina A, o 
que melhora a imunidade das lactantes e seus recém-nascidos.(4)

Do mesmo modo que na gestação, recomenda-se à puérpera dieta rica em 
proteínas. Com isso há de se aumentar também o consumo das vitaminas do com-
plexo B, que participam do metabolismo dos aminoácidos, lípides e ácidos nuclei-
cos, na regulação imunológica e na homeostasia da glicose.(5)

Em relação à vitamina B12, mães vegetarianas merecem atenção especial. 
Sua deficiência está relacionada com anormalidades e danos neurológicos nos be-
bês, o que pode ser perfeitamente evitado com a suplementação.(1)

Mulheres aparentemente saudáveis podem se tornar deficientes em folato 
no pós-parto seja pela interrupção do uso de suplemento pré-natal, diminuição de 
estoques corporais maternos ou outros fatores menos conhecidos. Estudos mos-
tram queda do folato eritrocitário entre quatro e doze meses após o parto, que foi 
prevenida pela suplementação com 300 mcg diários de ácido fólico, o que, além de 
ajudar a prevenir a anemia, reduz a homocisteinemia e, portanto, o risco de doenças 
cardiovasculares na criança 5.

A vitamina D é componente fundamental no metabolismo do cálcio e, por 
isso, é conhecida como “vitamina antirraquitismo”. Há estudos que sugerem que 
o aleitamento materno exclusivo possa estar associado à deficiência de vitamina D 
no recém-nascido, a menos que a mãe receba suplementos dessa vitamina e/ou se 
exponha à luz do sol.(6)

Por isso recomenda-se a suplementação diária com 2.000 UI de vitamina D 
para as nutrizes que praticam o aleitamento materno exclusivo, além de prosseguir 
com suplementação para a criança com 200 a 400 UI diários após o desmame.(7)

Parece que a ingestão de cálcio não afeta sua concentração no leite materno, 
uma vez que o mesmo é mobilizado do esqueleto da mãe. Por isso, especialmente 
se a amamentação for prolongada, especula-se um possível efeito deletério sobre a 
densidade óssea materna.

Além desse fato, é consenso ser difícil para a maioria das mulheres antes 
dos 25 anos consumir a quantidade de cálcio indicada de 1.000-1.300mg diários, 
principalmente se os laticínios não representarem a maior parte da dieta.Apesar 
de alguns estudos mostrarem que a absorção de cálcio está aumentada durante a 
lactação, não há garantias que possa compensar uma baixa ingestão do produto. 
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Por todos esses motivos, é fundamental garantir uma boa suplementação de cálcio 
para as nutrizes.(5)

A necessidade de ferro durante os seis meses de aleitamento materno exclu-
sivo representa cerca da metade do que é perdido comumente na menstruação, isto 
é, próximo de 14% do estoque corporal médio da nutriz.(8) A perda excessiva no 
parto é compensada pela amenorreia, por isso a demanda de ferro cai pela metade, 
se comparada a mulheres não lactantes, nem gestantes. 

Quando a menstruação retorna, a combinação entre necessidade para pro-
dução láctea e perdas menstruais pode reduzir de maneira drástica as reservas de 
ferro, se a ingestão do mineral for baixa.(9) Estudos mostram prevalência entre as 
nutrizes de hemoglobinemia< 12g% até cerca de 40%, o que se associou também 
a menor tempo de lactação.(10,11)

Portanto, recomenda-se suplementação universal para as mulheres que ama-
mentam com 60mg diários de ferro elementar, uma vez que, a exemplo da gestan-
te, a lactante também deve ser incluída no grupo vulnerável à anemia ferropriva.(5)

Devido à pequena capacidade de armazenamento, a tireoide do RN é extre-
mamente dependente de um suprimento adequado e constante de iodo. No pri-
meiro mês de vida, as crianças que recebem exclusivamente o leite materno, podem 
estar recebendo iodo em quantidade inadequada. Além disso, a Organização Mun-
dial da Saúde considera a deficiência de iodo como a causa prevenível mais comum 
da deficiência mental precoce na infância.(12) 

Atualmente, há uma tendência à concordância quanto ao efeito positivo da 
suplementação materna de iodo. Organismos internacionais como a OMS, o Unicef 
e a Associação Americana de Tireoide, entre outros, recomendam a suplementação 
diária de 250mcg de iodo para todas as gestantes e lactantes.(13-15) Para o Instituto 
de Medicina dos EUA(IOM), a ingestão diária recomendada de iodo é de 220 mcg 
na gravidez e 290 mcg durante a amamentação.(16) No Brasil, a Anvisa recomenda 
200 mcg diários de iodo durante a gravidez e a lactação.(17)

A deficiência de micronutrientes entre mães que amamentam e seus bebês 
continua sendo um problema em ambientes de baixa e de alta renda. As lactantes 
precisam de níveis mais elevados do que o habitual, a fim de fornecer vitaminas e 
minerais suficientes para a sua própria saúde e a de seus bebês, especialmente para o 
funcionamento normal e o crescimento e desenvolvimento do bebê. A suplementação 
com múltiplos micronutrientes pode ser uma opção para resolver esses problemas.(18)
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Capítulo 10

anticOncepçãO e amamentaçãO

corintio mariani neto1

1Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, São Paulo, SP, Brasil. 

descritores
Amamentação; Anticoncepção; Puerpério; Aleitamento materno exclusivo

intrOduçãO

Após o parto, a mulher deve ser muito bem orientadaquanto à anticoncepção, o 
que envolve o momento mais adequado para iniciá-lae o método a ser escolhido. 
No período compreendido como puerpério, em particular duranteo processo de 
amamentação, mais ainda, durante o aleitamento materno exclusivo, o medo de 
uma nova gestação é muito comum. Por isso, é fundamental que se ofereça méto-
do contraceptivoeficaz e adequado, que não interfiranem no desenvolvimento da 
criança,nemna lactação.

retOrnO da fertilidade

O tipo de aleitamento praticado interfere diretamente no retorno da ovula-
ção. Em casos de aleitamento artificial, a função cíclica do eixo hipotálamo-
-hipofisário costuma voltar ao normal entre quatro e seis semanas. A primeira 
ovulação,em geral, ocorrepor volta de seis semanasdepois do nascimento. Por 
outro lado, o aleitamento materno exclusivo (AME) retarda a normalizaçãodessa 
função devido à hiperprolactinemia e consequente alteração nos níveis de gona-
dotrofinas, o que provoca anovulação.(1) É importante que o AME seja praticado 
nas 24 horas do dia, isto é, seis ou mais mamadas por dia com duração média 
de, pelo menos, quinze minutos cada.Isto é fundamental para que se mantenha 
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a amenorreia e a anovulação. Não é raro que aprimeira ovulação precedaa pri-
meira menstruação após os três meses.(2)

iníciO da anticOncepçãO

Nas puérperas que não estão amamentando, o início do uso de método contracep-
tivodeve ser após a terceira semana do parto. Em presença de aleitamento materno, 
aanticoncepção deverá ser iniciada a partir da sexta semana após o parto, sendo 
aconselhávelque não se ultrapasse o período de três meses sem método algum.(1)

métOdOs cOntraceptivOs

No puerpério, além das características inerentes a qualquer método, tais como 
eficácia,segurança, custo e reversibilidade, deve-se atentar para a possibilidade de 
efeitossobre a lactação e o recém-nascido, ao se fazer a opção contraceptiva. Para 
proceder à melhor escolha, devem ser aplicados os critérios médicos de elegibilidade 
para o uso de anticoncepcionais temporários propostos pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS),(3) conforme o quadro 1.

Quadro 1. Critérios médicos de elegibilidade para uso de métodos 
anticoncepcionais
categOria critériOs 

1 Não há restrição para o uso do método

2 As vantagens de usar o métodogeralmente superam os riscos teóricos ou comprovados

3 Os riscos teóricos ou comprovados geralmentesuperam as vantagens de usar o método

4 Risco inaceitável à saúdese o método contraceptivo for usado
Fonte: (Adaptado de WHO, 20153).

métOdO da amenOrreia lactaciOnal

O método da amenorreia da lactação (LAM) foi definido com bases científicas a 
partir do Consenso de Bellagio, na Itália, em 1988e consiste no uso natural da 
amamentação.O mecanismo básico consiste na hiperprolactinemia decorrente da 
sucção mamária pelo bebê. Além da produção láctea, este aumento mantido da 
prolactina reduz a pulsatilidade das gonadotrofinas hipofisárias, suprimindo, assim, 
a atividade ovariana e consequente ovulação. Para o método atingir 98% de eficácia, 
alguns preceitos devem ser obedecidos: o aleitamento deve ser exclusivo, associado 
à amenorreia materna durante os primeiros seis meses.(4) Embora seja importante 
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e sobejamente conhecido o efeito anticoncepcional da lactaçãodo ponto de vista 
de saúde pública, deve-se tomar muito cuidado em nível individual,principalmente 
após as primeiras seis semanas. O método deixará de ser confiável após os seis me-
ses ou quando o aleitamento não for realmente exclusivo, com livre demanda nas 
24 horas do dia, isto é, se existir qualquer suplementação alimentar do lactente ou 
quando a mulher não estiver mais em amenorreia.(5)

métOdOs de barreira

São métodos que podem ser utilizados com segurança durante a amamentação, 
poisnão interferem na produção do leite. Incluem o preservativo masculino de látex 
ou poliuretano, o preservativo feminino, o diafragma e o capuz cervical. Os preser-
vativos, além do efeito anticoncepcional, também protegem seus usuários contra as 
doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV e HPV.(6)

Após o parto e durante o aleitamento, pela deficiência de estrogênio o epi-
téliovaginal se encontra atrófico, com lubrificação diminuída; devido a essas altera-
çõesrecomenda-se o emprego dos métodos de barreira associados a lubrificantes. 
A eficáciadesses métodos depende do seu uso correto, sendo importante que a 
mulheresteja consciente da necessidade de colocá-lo em todas as relações sexuais, 
respeitandoas instruções sobre seu uso. No caso do diafragma, recomenda-se uti-
lizá-lo com creme espermaticida. Todos os métodos de barreira são recomendados 
(categoria 1), com a ressalva de que o diafragma e o capuz cervical não devem ser 
utilizados antes de completadas as seis semanas, isto é, até que a involução uterina 
esteja completa.(3)

dispOsitivO intrauterinO (diu)

Os dispositivos com cobre e o liberador de hormônio (progestagênio) são conside-
rados seguros e convenientes durante o puerpério, pois não interferem naamamen-
tação, nemno crescimento e desenvolvimento da criança. Além disso, a inserção do 
DIU nesse período não apresenta taxas maiores de complicações como perfuração 
e infecção, quando comparado a qualquer outra época da vida, com as vantagens 
da alta eficácia e longa duração. O melhor momento no puerpério para inserção 
do DIU de cobre é controverso: pode ser no pós-parto imediato (dez minutos a 48 
horas) ou mesmo, durantea cesárea, logo após a dequitação, colocado no fundo do 
útero, antecedendo a histerorrafia.(7) Passado esse prazo, devem-se aguardar qua-
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tro semanas para inseri-lo, devido ao maior risco de perfuração uterina. Há quem 
recomende que o DIU seja inserido preferencialmente de seis a oito semanas após 
parto vaginal e de oito a doze semanas após cesárea, mesmo que a mulher esteja 
em amenorreia.(8) Assim, para puérperas, lactantes ou não, o DIU é considerado 
categoria 1 quando respeitadas as condições acima, passando a categoria 3 quando 
passadas mais de 48 horas e menos de quatro semanas e categoria 4 na presença 
de septicemia puerperal. 

cOntracepçãO hOrmOnal

a) sOmente prOgestagêniO (Oral, injetável trimestral, 
implante subdérmicO, sistema intrauterinO)
Independentemente da forma de apresentação, os contraceptivos com apenas 
progestagênio podem ser empregados durante o aleitamento, pois não alteram 
o volume ou a composição do leite produzido, nem interferem no crescimento e 
desenvolvimento do RN.(8) São recomendados quando os métodos não hormonais 
são inacessíveis ou contraindicados e para pacientes com baixa adesão aos méto-
dos de barreira ou DIU de cobre.(9) O mecanismo de ação inclui supressão do pico 
do hormônio luteinizante, que leva à anovulação, espessamento do muco cervical 
e hipotrofia endometrial devido à redução da vascularização. Apresentam ainda a 
vantagem de não aumentar o risco de trombose, pois praticamente não têm efeito 
sobre o sistema hemostático.(9) Para lactantes, são classificados como categoria 1 
quando iniciados após a sexta semana do parto e categoria 3 se utilizados antes 
desse prazo. Puérperas que não amamentam podem iniciar seu uso em qualquer 
época.(3) Sem dúvida, deve ser a contracepção hormonal preferida durante o aleita-
mento materno.

As pílulas com progestagênio isolado (0,03mg de levonorgestrel, 0,35mg 
de noretisteronaou 0,5mg de linestrenol), também chamadas de minipílulas, são efi-
cazes para lactantes, apresentando taxas de 0,5 a 1,0% de gravidez no primeiro ano 
de uso diário e ininterrupto.Por outro lado, estudos apontam inibição da ovulação 
em apenas 40% dos ciclos; por isso só devem ser mantidas por seis meses, que é o 
período do aleitamento materno exclusivo, ou até a paciente menstruar.(10)

A pílula com progestagênio em doses maiores (75mcg de desogestrel) 
é mais eficaz que as minipílulas, pois inibea ovulação em 98 a 99% dos ciclos, com 
índice de Pearl muito semelhante aos dos contraceptivos hormonais orais combi-
nados.(11) Pela sua alta eficácia contraceptiva pode ser mantida após o término da 
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amamentação.Mesmo em doses maiores, os progestagênios não interfem na com-
posição do leite materno, nem no desenvolvimento do lactente, quando comparado 
ao DIU de cobre.(12)

A injeção trimestral de 150mg de acetato de medroxiprogesterona de de-
pósito, por via intramuscular, apresenta alta eficácia, com taxa de gravidez de 0,3% 
no primeiro ano de uso. Em médio e longo prazo, apresenta o inconveniente da 
baixa adesão: 50% no final do primeiro ano e 30% após três anos de uso.(13)

Os implantes subdérmicos (etonogestrel ou levonorgestrel) são eficazes, 
de duração prolongada(três a cinco anos) e com rápido retorno à fertilidade, após a 
sua remoção. A taxa de anovulação pode chegar a 99% e a de gravidez varia de 0 a 
1%.(14) Não apresenta efeitos sobre a lactação, nem no desenvolvimento da criança, 
nem no sistema hemostático materno.(15)

O sistema intrauterino com levonorgestrel, além dos efeitos do DIU, al-
tera o muco cervical, provoca atrofia endometrial e, eventualmente, pode inibir a 
ovulação. Apresenta alta eficácia com taxa de gravidez que não ultrapassa 0,2% em 
cinco anos de uso.(16) Também não interfere no aleitamento, nem no crescimento ou 
desenvolvimento da criança.

hOrmOnal cOmbinadO (Oral, injetável 
mensal, adesivO e anel vaginal)

Os contraceptivos hormonais que contêm estrogênio e progestagênio estimulam a 
atividade trombogênica eaumentam o risco de fenômenostromboembólicos, o que 
é agravado pelo fato de nas primeiras seis semanas pós-parto já existir um aumento 
da incidência de trombose venosa.(17) Além disso, o componente estrogênico, ao su-
primir a produção de prolactina, pode causarhipogalactia e alterar de modo variável 
a qualidade do leite materno. Mesmo assim, a passagem de estrogênio para o leite 
é inferior a 1%, não tendo sido relatados efeitos adversos em bebês expostos. Deve 
ser ressaltado que não há estudo com desenho adequado e que possa garantir ou 
não a ocorrência de efeitos graves ou discretos em longo prazo nessas crianças.(3) 

Por estes motivos, os anticoncepcionais hormonais combinados, por qualquer via de 
administração, estão na categoria 4 até seis semanas e categoria 3 daí em diante, 
até o sexto mês após o parto.(3) Sua utilização em lactantes deve ser excepcional 
e a sua introdução só é admissível após o sexto mês do parto, emmulheres com 
amamentação mista e que já estão menstruando. Nesses casos, deve-se optar por 
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anticoncepcional hormonal de baixa dose, administrado logoapós a mamada ou no 
início do intervalo mais longo entre elas.(8)

métOdOs cirúrgicOs

A esterilização feminina pós-parto é considerada aceitável pela OMS até sete ou após 
42 dias. No intervalo entre o 7º e o 42º dia, o procedimento deve ser adiado, pelo risco 
de complicações no útero em involução. Considerando o pós-parto imediato, o méto-
do também deve ser postergado em casos de pré-eclâmpsia grave/eclâmpsia, rotura de 
membranas por 24 horas ou mais, septicemia puerperal, febre intraparto ou puerperal, 
hemorragia ante/pós-parto intensa e trauma severo no trato genital (rotura cervical ou va-
ginal no momento do parto).(18) No Brasil, sempre devem ser respeitadas as orientações da 
Lei 9.263 de 1996, que trata de planejamento familiar e se refere à esterilização feminina 
voluntária, restringindo a esterilização cirúrgica no momento do parto aos casos de risco 
de morte materna ou por duas ou mais cesarianas sucessivas anteriores.(19) A opção por 
um método anticoncepcional definitivo deve ser resultante de decisão consciente e ama-
durecida do casal, tomada de preferência fora dagestação ou no início da mesma, nunca 
no momento do parto. Isto vale tanto para a vasectomia como para a laqueadura tubária. 
Além disso, sempre devem ser levadas em consideração as condições do recém-nascido.(8)
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Capítulo 11

indicações para suspensãO e blOQueiO da lactaçãO 

sérgio makabe1

1Conunto Hospital  Mandaqui, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil. 

intrOduçãO

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção 
e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção 
para redução da morbimortalidade infantil. Apesar de todas as vantagens oferecidas 
pela prática do aleitamento materno algumas vezes esta conduta não pode ser ado-
tada como a melhor opção para a mãe e criança sendo necessária a supressão da 
lactogênese ou até impedir que ela se inicie. São raras as situações, tanto maternas 
quanto neonatais, que contraindicam a amamentação. Todas elas convergem para 
um mesmo objetivo: prevenir a instalação de doenças incuráveis causadoras de uma 
existência limitada, sofrida e/ou morte prematura da criança. Em determinadas situ-
ações, o leite materno pode causar danos à saúde infantil e materna, transmitindo 
substâncias prejudiciais, até mesmo podendo levarà morte, como é o caso da trans-
missão vertical do HIV da mãe para o filho. Há situações em que a criança é porta-
dora de condições congênitas, para as quais o leite materno, pela sua composição, 
pode trazer graves prejuízos a saúde do lactente, como ocorre com os portadores 
de galactosemia e fenilcetonúria, entre outros, para as quais o aleitamento materno 
deverá ser total ou parcialmente contraindicado.(1,2)

indicações maternas

Portadoras de câncer de mama que foram tratadas ou estão em tratamento, mu-
lheres, HIV+, com distúrbios da consciência ou comportamento grave, usuárias de 
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drogas como cocaína,heroína e maconha, quimioterapia oncológica, mulheres sub-
metidas aradiofármacos e recusa da mãe em amamentar. As drogas como maco-
nha, LSD, heroína, cocaína, ópio, entre outras, passam ao leite da mãe e podem 
prejudicar o bebê. Elas também mudam o comportamento da mãe, que se torna 
menos receptiva às necessidades do seu bebê.(3,4)

A presença do vírus da imunodeficiência humana (HIV) no leite materno e 
sua passagem por essa via ao lactente foram detectadas pela primeira vez em 1985, 
na Austrália, e comprovada por diversos pesquisadores até o momento. No Brasil, a 
amamentação dos recém-nascidos por mães HIV+é contraindicada tenham ou não 
recebido antitoxinas. A taxa de transmissão vertical do HIV, sem qualquer interven-
ção, situa-se em torno de 15 a 20%. No Brasil a recomendação é de que mães HIV 
positivo não amamentem seus filhos, nem doem leite para Bancos de Leite Humano 
(BLH); contraindica-se também o aleitamento materno cruzado (aleitamento por 
outra mulher), orienta-se a inibição da lactação e disponibiliza-se gratuitamente a 
fórmula infantil durante os seis primeiros meses de vida de crianças expostas.(1)

O HTLV é um vírus da família dos retrovírus, a mesma do HIV. São vírus linfo-
trópicos de células humanas T1 e T2, denominados de HTLV I e HTLV II. O vírus do 
tipo I causa principalmente uma modalidade rara de leucemia, mielite e infecção 
ocular que pode levar à cegueira. HTLV II não está associado a doença.Podem ser 
transmitidos pelo sangue, agulhas contaminadas, relações sexuais e de mãe para 
filho por meio do aleitamento materno.(1) 

A hepatite C é adquirida mediante exposição a produtos de sangue conta-
minado, atividade sexualou transmissão perinatal. O RNA do vírus da hepatite C 
(VHC) e os anticorpos contra o vírus foram detectados no leite de mães infectadas; 
no entanto, a transmissão do VHC através da amamentação até o momento não 
foi documentada. Revisão sistemática da literatura conduzida pela Força-Tarefa de 
Serviços Preventivos dos Estados Unidos com o objetivo de avaliar o risco de trans-
missão do VHC concluiu que a interrupção do aleitamento materno para reduzir o 
risco de transmissão vertical não se justifica Evitar a amamentação não diminui a 
taxa de transmissão vertical do VHC, pois esse risco não é devido ao leite materno 
ou colostro, por conterem uma quantidade muito baixa de vírus e que são inativa-
dos no trato digestório da criança. A hepatite C não contraindica o aleitamento ma-
terno e mães infectadas com VHC devem são encorajadasa amamentar. No entanto, 
sabe-se que o VHC é transmitido pelo sangue infectado; assim, se a mãe infectada 
tiver fissura de mamilo ou lesão na aréola circundante com sangramento, ela deve 
parar de amamentar temporariamente na mama com sangramento. Nesse período, 
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ela deve ordenhar e descartar o leite da mama afetada. Logo que o trauma mamilar 
cicatrize e não apresente sangramento, ela pode retomar o aleitamento materno na 
mama antes comprometida.(5-11)

Para mães com tuberculose, as recomendações para amamentação depen-
dem da época em que foi feito o diagnóstico da doença. Segundo a OMS, não há 
necessidade de separar a mãe da criança e, em circunstância alguma, a lactação 
deve ser impedida. Segundo a Academia Americana de Pediatria, recém nascido de 
mãe com tuberculose pulmonar em fase contagiante ou bacilífera, sem tratamento 
ou com menos de 3 semanas de tuberculostáticos no momento do parto, deve ser 
separado da mãe mas alimentado com o leite humano ordenhado, uma vez que a 
transmissão geralmente se dá pelas vias aéreas. Já nas seguintes situações mater-
nas, recomenda-se a interrupção temporária da amamentação: Infecção herpética, 
quando há vesículas localizadas na pele da mama. A amamentação deve ser man-
tida na mama sadia. 

varicela: se a mãe apresentar vesículas na pele cinco dias antes do parto ou 
até dois dias após o parto, recomenda-se o isolamento da mãe até que as lesões 
adquiram a forma de crosta. A criança deve receber Imunoglobulina Humana Anti-
varicela Zoster, disponível nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais 
que deve ser administrada em até 96 horas do nascimento, aplicada o mais preco-
cemente possível.

doença de chagas: na fase aguda da doença ou quando houver sangra-
mento mamilar evidente.

abscesso mamário: se houver contaminação do leite, até que o abscesso 
tenha sido drenado e a antibioticoterapia iniciada. A amamentação sempre deve ser 
mantida na mama sadia.(6-8)

Em relação à terapia medicamentosa é, na grande maioria das vezes, com-
patível com a amamentação. Assim, raramente o desmame deve serindicado por 
causa do uso de medicamento pela nutriz. É inaceitável que o médico indique o 
desmame meramente por desconhecimento acerca da segurança do medicamento 
para uso na lactação, privando a criança e a mãe dos efeitos positivos da amamen-
tação sobre sua saúde.

A interrupção da amamentação devido ao uso materno de medicamento só 
deve ocorrer quando o medicamento em questão for considerado pela literatura 
científica, contraindicado para uso durante a lactação. Porém, outros fatores relacio-
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nados ao uso de fármacos durante a amamentação podem determinar o desmame. 
Na língua portuguesa, uma obra abrangente foi publicada em 2010 pelo Ministério 
da Saúde, a segunda edição do manual “Amamentação e uso de medicamentos e 
outras substâncias”, disponível em: www.bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/ama-
mentacao_uso_medicamentos_2ed.pdf.(12,13)

Alguns fármacos são citados como contraindicações absolutas ou relativas 
ao aleitamento, como, por exemplo, os antineoplásicos e radiofármacos, mas re-
comenda-se que previamente à prescrição de medicações a nutrizes,consultar a in-
teração destes fármacos com a amamentação antes de suspendê-la. Com relação 
às drogas radioativas usadas em estudos diagnósticos, estas requerem suspensão 
temporária, conforme seu tempo de excreção: alguns compostos radioativos 
estão presentes no leite humano por períodos conhecidos, tais como: gálio 
67: 2 semanas; iodo 125: 12 dias; iodo 131: 2 a 14 dias (dependendo da 
dose empregada); sódio radioativo: 96 horas; e tecnécio 99m: 15 horas a 3 
dias.(5)

Vale lembrar a necessidade de suspensão temporária da amamentação por 
dez dias, em casos de vacinação contra a febre amarela (moradora ou frequentado-
ra de área de risco) apenas nos primeiros seis meses após o parto.

indicações neonatais: Galactosemia doença rara em que ela não pode ingerir 
leite humano ou qualquer outro que contenha lactose, fenilcetonúria e intolerância 
a glicose, malformações fetais de orofaringe, esôfago e traqueia, cardiopatia e/ou 
pneumonia grave, hiperbilirrubinemia grave e entrega do recém-nascido para ado-
ção. Alterações da consciência da criança de qualquer natureza, intolerância a algum 
componente do leite,malformações fetais orofaciaisque não sejam compatíveis com 
alimentação através de sonda naso ou orogástricas e enfermidades graves.(9,10)

Os esquemas propostos para a interrupção da lactação baseiam-se na supres-
são dos estímulos sobre o mamilo e a mama, assim como a inibição da síntese de 
prolactina:(1,4)

•	cabergolina-2 cp(0,5mg) VO em dose única(primeiro dia pós parto) ou  
1/2cp (0,25mg) VO a cada 12h por 2 dias(Supressão da lactação).  Ação: Estí-
mulo dos receptores dopaminérgicos D2. Contra indicações: Hipertensãopós 
parto e pré-eclâmpsia;

•	mesilato de bromoergocriptina-1 cp(2,5mg)/dia V.O por 2 semanas ou ½ 
cp VO 12/12hs por 14 dias. Ação:-Agonista da Dopamina. Contra indicações: 
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Hipertensão não controlada e sensibilidade a alcalóides do ergot.Efeitoscol
aterais:cefaleia,náuseas,vômitos,diarreia,hipertensão, convulsão e infarto do 
miocárdio.

•	lisurida- 1 cp (0,2mg) VO de 8/8h por 14 dias  Ação: Agonista da dopamina, 
reduzindo nos níveis séricos da prolactina. Contra indicações: Insuficiência 
coronariana e arteriopatias periféricas. Efeitos Colaterais: Cefaleia, Náuseas, 
cansaço e vertigem;

•	hexaidrobenzoato de estradiol-1 ampola 5mg IM a cada 24 horas -2 do-
ses. Ação: Inibe a ação da prolactina no tecido mamário.Atua na adenohi-
pófise impedindo a secreção de prolactina. Os estrogênios estimulam a ativi-
dade trombogênica e aumentam o risco de fenômenos tromboembólicos, o 
que é agravado pelo fato de nas primeiras seis semanas pós-parto já existir 
um aumento da incidência de trombose venosa. Por isso, não devem ser usa-
dos para inibir a lactação.(14)
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Capítulo 12
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resumO

Este capítulo traz informações básicas da legislação brasileira acerca do trabalho e es-
tudo relacionados à maternidade e à amamentação, cujos conteúdos estão descritos 
de forma mais detalhada na Constituição Federal de 1988 (CF/88), na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), em algumas normas jurídicas, resoluções e portarias gover-
namentais específicas. Traz subsídios legais e normativos acerca da proteção à mater-
nidade e à amamentação, direcionados à prática profissional dos tocoginecologistas, 
de modo que estes possam estar instrumentalizados e sensibilizados para contribuir 
efetivamente para que os ditames constitucionais e demais atos normativos relativos 
a esta temática estejam firmemente impregnados na consciência da coletividade e, 
também, para desmistificar o direito e torná-lo um instrumento vivo, acessível, em 
especial para as mulheres, na luta pelo exercício pleno de sua cidadania.

intrOduçãO

Dentre as mais extraordinárias contribuições da ciência e da tecnologia para a melhoria 
da qualidade de vida dos seres humanos nas três últimas décadas do século passado e 
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nas duas primeiras décadas do atual, indiscutivelmente tem sido a produção de inúme-
ros estudos evidenciando a importância e vantagens do aleitamento materno.(1-3)

 Cada vez mais são descobertos novos benefícios que a prática de amamen-
tar traz para a saúde e qualidade do processo de viver humano dos envolvidos no 
processo, sob os mais diferentes aspectos, entre os quais destacamos os nutricio-
nais, bioquímicos, imunológicos, psicossociais e econômicos.  Estudo publicado na 
revista britânica The Lancet evidencia que a expansão da prática da amamentação 
em 75 países poderia prevenir 823.000 mortes de crianças e 20.000 mortes de 
mulheres anualmente.(3)   

Em 2001, reconhecendo as inúmeras vantagens sobejamente descritas na 
literatura, como recomendação de saúde pública global, defendeu-se que as crian-
ças sejam amamentadas exclusivamente no peito durante os primeiros seis meses 
de vida, prosseguindo, a partir daí, com a amamentação acrescida de alimentos 
complementares até dois anos ou mais.(4) 

A importância e as vantagens do aleitamento materno, bem como as conse-
quências do desmame precoce para a saúde da mulher, da criança e da sociedade 
de modo geral, têm sido exaustivamente descritas na literatura. Estratégias para 
reverter as tendências mundiais de diminuição da prevalência da prática da ama-
mentação têm sido adotadas nas últimas décadas com grande intensidade em vá-
rios países do mundo. Por outro lado, apesar de alguns avanços, ainda é expressivo 
o número de mulheres que desmamam precocemente, inclusive no Brasil. Isto se 
deve a uma multiplicidade de fatores sociais, culturais, econômicos e políticos, cujas 
causas vêm sendo continuamente estudadas e muitas já são conhecidas.(5)

Entre os problemas identificados como prioritários na área de aleitamento 
materno no Brasil no período de 1981 a 2002 que afetam a duração e prevalência 
da amamentação, ocupa lugar de destaque o descumprimento das leis que prote-
gem a  mulher trabalhadora e/ou estudante que amamenta.(6,7)

Estudo realizado por Rollins et al., em 2016, ressalta que intervenções de 
promoção, apoio e proteção ao aleitamento materno, quando são realizadas de 
modo adequado, podem obter melhores resultados e que os fatores determinantes 
para o sucesso desta prática, necessitam de suporte incluindo legislações, políticas 
públicas e mobilização social.(8)

Diante disto, faz-se necessário que todos os profissionais de saúde, indistinta-
mente, envolvidos com o cuidado de gestantes, parturientes, puérperas, lactantes, 
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lactentes, crianças de primeira infância e mulheres no período reprodutivo conhe-
çam tanto a Constituição Federal/88, quanto a Consolidação das Leis do Trabalho 
e as demais leis e atos normativos governamentais que abordam o tema mulher, 
trabalho, maternidade e amamentação, para que possam informá-las sobre seus 
direitos e estas possam exigi-los e reivindicá-los.

direitOs relaciOnadOs à maternidade 
e à amamentaçãO nO brasil 

A Constituição Federal de 1988 – CF/88 buscou aniquilar com as desigualdades do 
homem em relação à mulher, e a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), assim 
como outras normas nacionais e internacionais ratificadas pelo Brasil, trata de direi-
tos trabalhistas da mulher desde a década de 30 do século passado. Apesar disso, 
tais normas nem sempre vêm sendo cumpridas.(9-11) 

Tal situação tem contribuído para aumentar as dificuldades enfrentadas pe-
las mulheres trabalhadoras e estudantes que amamentam.  A amamentação é um 
direito das mães e também um componente essencial para garantir o direito da 
criança de usufruir de todos os benefícios que esta prática proporciona, seja para  
a sua saúde, o seu bem estar, como para a sua  qualidade de vida. Amamentar e 
ser amamentado, portanto, é um direito social inalienável.  A proteção, o respeito 
e o cumprimento destes direitos requerem o reconhecimento da importância da 
maternidade e da amamentação como funções sociais, que devem ser apoiadas 
universalmente, quer no âmbito individual, familiar, comunitário, nacional e até 
internacional.(12,13)

No documento intitulado: “A proteção da maternidade 2000: é para todos 
nós”, elaborado para apoiar trabalhadoras e trabalhadores, sindicatos e organiza-
ções comunitárias na luta para que a proteção da maternidade se torne realidade, 
estão incluídas como medidas de proteção: 

•	garantia de remuneração durante a licença maternidade; 

•	acesso à atenção médica adequada durante a gravidez e puerpério, tanto 
para a mãe como para seu filho; 

•	proteção contra práticas discriminatórias nos locais de trabalho e de estudo, 
tais como empecilhos na admissão ou matrícula, perseguição, demissão ou 
reprovação; 
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•	direito de tirar licença/afastamento sem temer a perda do emprego/ano letivo;

•	direito da mãe de amamentar e cuidar de seu filho enquanto está trabalhan-
do ou estudando.(14) 

Tais medidas reúnem, em linhas gerais, aspectos importantes a serem respei-
tados e observados universalmente. 

No Brasil, tendo como objetivo criar condições facilitadoras ao aleitamento 
materno e de proteção à maternidade, foram criados instrumentos legais, os quais 
apresentaremos resumidamente a seguir.   

nOrmas cOnstituciOnais e legais

a) - direitOs da mulher trabalhadOra 

a.1 - licença maternidade e garantia de emprego 
Constituição Federal 88: Artigo 7.º, inciso XVIII – São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) 
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento 
e vinte dias. Durante o período da licença-gestante, a empregada recebe a sua re-
muneração em forma de salário maternidade.(15) 

Constituição Federal 88: ADCT, artigo 10, inciso II, alínea b – A empregada 
que casa ou fica grávida não poderá ser demitida sem justa causa, pois está pre-
sente o instituto da estabilidade. Ela não poderá ser demitida no período a contar 
da confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto. Se a empresa tem 
conhecimento de sua gravidez e dispensá-la sem justa causa, é obrigada a pagar-
-lhe indenização prevista em lei, e mais salário correspondente ao período da licença 
gestante, isto é, 16 semanas. 

Consolidação das Leis do Trabalho: Artigo 392 - Art. 392 - A empregada 
gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo 
do emprego e do salário. (Redação dada pela Lei n.º 10.421, de 15-04-02, DOU 
16-04-02). 

§ 1º - A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empre-
gador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 
28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste. 
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§ 2o - Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumen-
tados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico. 

§ 3o - Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e 
vinte) dias previstos neste artigo. 

•	Caso a empregada deseje iniciar sua licença em data mais próxima ao dia do 
parto, para ficar mais tempo em casa com o bebê, isto deverá ser negociado 
com o empregador. Ela pode também negociar com o empregador a possi-
bilidade de tirar férias logo após o término da licença, ficando mais um mês 
com o bebê. É aconselhável que, quando for confirmada a gravidez, por exa-
me de laboratório, a empregada apresente ao empregador o comprovante 
do exame e exija o recibo de entrega. 

Em 2010, entra em vigor a Lei nº. 11.770 de 9 de setembro de 2008, criando 
a empresa cidadã, com vistas a estimular as empresas do setor privado, mediante a 
concessão de incentivo fiscal e atendimento de alguns critérios, a concederem pror-
rogação à maternidade, ainda que de modo facultativo, por mais 60 dias. A mulher 
que desejar ampliar sua licença-maternidade tem até 30 dias após o nascimento da 
criança para informar à empresa. Entretanto, para que o benefício possa ser con-
cedido, a empresa deverá estar cadastrada no programa. Nestes casos, os quatro 
primeiros meses da licença são pagos pela empresa e compensados pelo INSS. Os 
dois meses restantes não serão compensados pelo INSS, e sim abatidos do Imposto 
de Renda. A lei prevê o benefício para todas as trabalhadoras (urbanas ou rurais) 
que contribuam com o INSS. 

No serviço público, o governo federal, alguns governos estaduais e muni-
cipais já ampliaram o período de licença de suas servidoras para 180 dias, o que 
constitui uma importante conquista para as mulheres trabalhadoras brasileiras.   

2.1.2 - direitOs da mulher estudante
Lei Federal nº. 6.202, de 17 de abril de 1975 que atribui à estudante em estado de 
gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº. 1.044, de 
1969, e dá outras providências. 

Artigo 1o - A partir do oitavo mês de gestação e durante 3 meses após o 
parto, a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios 
domiciliares instituído pelo Decreto-Lei nº. 1.044 de 31 de outubro de 1969 (a ges-
tante ou mãe pode receber o conteúdo das matérias escolares em casa). Parágrafo 
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único - O início e o fim do período em que é permitido o afastamento são determi-
nados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola. 

Artigo 2o - Em casos excepcionais, devidamente comprovados por atestado 
médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do prazo. 
Parágrafo único - Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gra-
videz o direito à prestação dos exames finais (a gestante ou mãe não precisa fazer 
as provas na escola, podendo seu aproveitamento ser aferido mediante trabalhos 
feitos em casa).

a.2 - direitOs da mãe adOtiva
Lei 10.421 de 15-04-2002 estende à mãe adotiva o direito à licença maternidade 
e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº. 8.213, de 24 de julho 
de 1991: 

Art. 392. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392, ob-
servado o disposto no seu § 5o (DOU 16-04-02).

§ 1o - No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de 
idade, o período de licença será de 120 (cento e vinte) dias. 

§ 2o - No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano 
até 4 (quatro) anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias.

§ 3o - No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) 
anos até 8 (oito) anos de idade, o período de licença será de 30 (trinta) dias.

§ 4o - A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do 
termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

a.3 - licença maternidade e adOçãO 
Lei nº 12.873, 24 de outubro de 2013, que define novas regras para licença-materni-
dade no caso de adoção, a mulher ou o homem que adotar, independente da idade 
do adotado, têm direito à licença de 120 dias pelo INSS e afastamento do trabalho. 

Antes dessa lei, somente a mãe adotiva poderia receber esse benefício. Outra 
regra adotada na nova lei é a possibilidade de o pai adquirir a licença maternidade da 
mãe caso a mesma venha a falecer, incluindo o direito ao afastamento do trabalho. 
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a.4 - salas de apOiO à amamentaçãO em em-
presas públicas Ou privadas 
Para a mulher trabalhadora, fez-se necessária também uma legislação de proteção 
ao aleitamento materno no seu local de trabalho, com disposições para designar 
um ambiente agradável reservado para a extração e a estocagem adequada do leite 
materno e pausas para o uso deste ambiente. Assim, tendo como objetivo orientar 
a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas 
e a fiscalização desses ambientes pelas vigilâncias sanitárias locais foi publicada a 
Portaria nº. 193, de 23 de fevereiro de 2010.

2. 1. 4 direitOs da mulher privada de liberdade (detenta) 
Lei n. 7210, de 11 de julho de 1984 - Institui a Lei de Execução Penal.

Capítulo 1 Artigo 83 § 2o - Os estabelecimentos penais destinados a mulheres 
serão dotados de berçário, onde as condenadas possam amamentar seus filhos. 

Capítulo 2 Artigo 89 - Além dos requisitos referidos no artigo anterior, a 
penitenciária de mulheres poderá ser dotada de seção para gestante e parturiente 
e de creche com a finalidade de assistir ao menor desamparado cuja responsável 
esteja presa.    

a.3 - direitO a pausas para amamentar 
Desde 1919 já era reconhecida a necessidade das mulheres trabalhadoras interrom-
perem o turno de trabalho para amamentarem seus filhos. Atualmente a legislação 
brasileira preconiza que: 

CLT: artigo 396 - Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 
(seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) 
descansos especiais, de meia hora cada um. Parágrafo único - Quando o exigir a 
saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a critério da autori-
dade competente.

a.4 - direitO à creche 
De acordo com o artigo 389, § 1º, da CLT:

§ 1º- Os estabelecimentos em que trabalharem 30 ou mais mulheres com 
mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão local apropriado, onde seja, permitido 
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às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de 
amamentação. 

§ 2º - A exigência do § 1° poderá ser suprida por meio de creches distritais, 
mantidas diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou 
privadas, pelas próprias empresas em regime comunitário ou a cargo do SESI, do 
SESC ou de entidades sindicais. 

Portanto, se não houver creche na empresa, o empregador tem a obrigação 
de manter creche próxima ao local de trabalho ou poderá fazer convênio com ou-
tra entidade pública ou privada, ou ainda adotar o sistema de reembolso creche à 
empregada.

a.5 - licença paternidade 
Constituição Federal de 1988: artigo 7°, Parágrafo XIX, ADCT, artigo 10 § 1º - O 
trabalhador tem direito a 5 dias de licença paternidade, contados a partir do dia 
que apresenta ao empregador a declaração de nascimento de seu filho. Durante o 
afastamento do pai, o empregador deverá pagar seu salário integral.(16)

a.6 - estatutO da criança e dO adOlescente (eca) 
Aprovado em 1990 através da Lei n° 8069, assegurando à gestante, pelo Sistema 
Único de Saúde, o atendimento antes e após o parto, incluindo entre outros, o di-
reito da criança quanto à amamentação.

b. norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e 
crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras (nbcal).
Seguindo as recomendações da Assembleia Mundial de Saúde, e com base no Có-
digo Internacional para Comercialização de Substitutos do Leite Materno, o Brasil 
aprovou em 1988 a NBCAL, sendo publicada através da Resolução nº 5 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). 

Em 1992, em decorrência da alegação de existirem vários artigos que dificul-
tavam a adoção de uma leitura na perspectiva objetivista por parte dos intérpretes, 
ou seja, dependiam de interpretação subjetiva e, portanto de difícil operabilidade na 
prática, a Norma sofreu sua primeira revisão. 

A NBCAL foi aprovada em nova versão e publicada através da Resolução CNS 
nº 31/92. Nesta revisão é incluído item específico sobre uso de bicos e mamadeiras. 
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Neste mesmo ano, é estabelecido acordo mundial entre o UNICEF e a OMS com a 
Associação Internacional de Fabricantes de Alimentos, para cessar o fornecimento 
gratuito ou a baixo custo de leites artificiais a maternidades e hospitais.                

Em 1994, é publicado o parecer n° 62/94 da Consultoria Jurídica do Ministé-
rio da Saúde, que redefine as penalidades para as infrações à Norma. 

Nos anos de 2001 e 2002, a Norma é submetida a um novo processo de 
revisão, dando origem à Portaria Ministerial 2051 (PT/MS 2051) de 3 de novembro 
2001, e às resoluções RDC ANVISA nº 2214 e RDC 2225 de 05/08/2002. A primeira 
enfatiza os aspectos relativos à produção de material educativo e técnico-científico, 
bem como, a relação entre os fabricantes e serviços e os profissionais da saúde; a 
segunda trata dos aspectos relativos à promoção e comercialização de chupetas, 
bicos, mamadeiras e protetores de mamilo; a terceira regulamenta tecnicamente a 
promoção e a comercialização dos alimentos para lactentes e crianças de primeira 
infância. O conjunto dessas três publicações passou a constituir a Norma Brasileira 
de Comercialização de Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira Infância, Bi-
cos, Chupetas e Mamadeiras.(17-19)

Esta norma tem como objetivo contribuir para a adequada nutrição dos lac-
tentes e das crianças de primeira infância através da regulamentação da promoção 
comercial e orientações do uso apropriado dos alimentos para lactentes e crianças 
de primeira infância, bem como do uso de mamadeiras, bicos e chupetas; proteção 
e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e 
proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os dois anos de 
idade, após a introdução de novos alimentos na dieta dos lactentes. 

Todos os profissionais de saúde têm o dever de se informar, conhecer e res-
peitar a legislação vigente, especialmente os aspectos relativos a amostras grátis, 
doações, brindes e contato com representantes comerciais de fabricantes de ali-
mentos infantis e produtos de puericultura. 

Em 2006, é publicada a Lei nº. 11.265 de 03 de janeiro de 2006, que regu-
lamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de 1ª infância e 
também a de produtos de puericultura correlatos, baseada na NBCAL. Transcorri-
dos cerca de dez anos, durante a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional, realizada em Brasília (DF), é assinado o Decreto nº. 8552 de 03 de 
novembro de 2015, que Regulamenta a Lei nº 11.265, e dispõe sobre a comerciali-
zação de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de 
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puericultura correlatos. A assinatura e publicação do referido decreto representa 
uma importante conquista para a proteção do aleitamento materno no Brasil. 

Finalmente, vale mencionar a Lei 16.161 de 13 de abril de 2015 da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, que garante às mães o direito de amamentar em qualquer 
local da capital paulista. 
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Capítulo 13

impOrtância da dOaçãO de leite 
maternO (bancO de leite humanO)

maria josé guardia mattar1

1Rede Global de BLH /FIOCRUZ/MS, Manguinhos, RJ, Brasil. 

descritores
Doação de leite materno; Banco de leite humano; Assistência na lactação; Leite 
humano

resumO

Os Bancos de Leite Humano (BLH) funcionam como Centro de Lactação promo-
vendo, apoiando e protegendo a amamentação, auxiliando na manutenção da 
lactação em nutrizes que não podem amamentar seus filhos pela prematuridade, 
produzindo a indução da lactação e promovendo a orientação preventiva e curativa 
de problemas mamários,visando o prolongamento do período de amamentação. 
Realiza atividades de tecnologia de alimentos como o processamento e controle de 
qualidade do leite doado, selecionando o tipo de leite mais adequado para atender 
às necessidades do receptor de acordo com a sua fase de desenvolvimento. Para 
que os estoques sejam mantidos e se consiga suprir toda a demanda das Unidades 
Neonatais há necessidade de orientação e motivação para as puérperas e nutrizes, 
que possuem leite excedente nos primeiros meses da lactação, que elas poderão se 
tornar doadoras. Para tal deverão fazer contato com um BLH mais próximo de sua 
residência através do site www.rblh.fiocruz.br ,que o mesmo passará todas as ins-
truções sobre a doação, fará o cadastro e passará em sua residência para a captação 
deste leite doado. Esta doação é importante, pois as evidências científicas apon-
tam que o melhor leite para suprir as necessidades alimentares do recém nascido 
prematuro e doente é o leite da sua mãe e como segunda opção é o leite de BLH, 

Como citar:
Mattar MJ. Importância da doação de leite materno (Banco de leite humano). In: Amamentação. São Paulo: Federação 
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. Cap. 13, p. 110-20. (Série, Orientações e 
Recomendações FEBRASGO, no. 6, Comissão Nacional Especializada em Aleitamento Materno).
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favorecendo um microbioma mais adequado,  diminuindo as morbidades como en-
terocolite necrotisante, broncodisplasia, retinopatia da prematuridade, acelerando a 
alta hospitalar e contribuindo para a diminuição da mortalidade infantil.

intrOduçãO

O trabalho da Rede Brasileira de BLH(rBLH-Br) existe há 75 anos, desde a década de 
1980, faz parte da Política Nacional de Aleitamento Materno ( AM)  e com a publica-
ção da Portaria Nº 1.130, de 5 de agosto de 2015,  que Institui a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do sistema único de saúde 
(SUS), passou a ser uma das estratégias do Eixo de Aleitamento Materno e Alimentação 
Complementar.(1)  A rBLH-Br  tem  a sua tecnologia implantada  em  25 países  através de 
cooperação internacional, em paíseslatino-americanos, ibero-americanos e, no continen-
te africano,nos países de língua portuguesa. Desde 2016 passou a ser chamada de rede 
Global de BLH. No mundo temos relatos de cerca de 500 BLH, sendo que a metade deles 
está em funcionamento no Brasil (221), dos quais, 59 estão no Estado de São Paulo.(2-5)

Os Bancos de Leite Humano (BLH) funcionam como Centro de Lactação pro-
movendo, apoiando e protegendo a amamentação, auxiliando na manutenção da 
lactação em nutrizes que não podem amamentar seus filhos pela prematuridade, 
produzindo a indução da lactação e promovendo a orientação preventiva e cura-
tiva de problemas mamários, visando o prolongamento do período de amamenta-
ção.(6) Realiza atividades de tecnologia de alimentos, como processamento e controle 
de qualidade do leite humano ordenhado (LHO), executando atividades de coleta 
e classificação (colostro, leite de transição e leite humano maduro; leite anterior e 
posterior), processamento (pasteurização e controle de qualidade microbiológico e 
físico-químico), estocagem e distribuição de acordo com prescrição de médicos ou 
nutricionistas estabelecida pela RDC 171/06 ANVISA de setembro/2006.(7) São obriga-
toriamente vinculados a um hospital materno e/ou infantil. É uma instituição sem fins 
lucrativos, sendo vedada a comercialização dos produtos distribuídos.(8)

Todos realizam Controles de Qualidade baseados na Tecnologia de Alimen-
tos, com auditoria do controle interno e externo realizada pela Rede BLH-BR.(8) A 
Rede Nacional de Bancos de Leite Humano do Brasil (rBLH-BR) é a maior e mais 
bem estruturada rede de BLHdo mundo. Por suas ações, os BLH no Brasil deixam 
de ser simplesmente locais de coleta de um produto que era comercializado, para 
se engajarem na produção do aleitamento materno, constituindo-se em importante 
estratégia de política governamental em prol da amamentação.(9,10)
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O leite humano é um fluido semiplástico muito complexo contendo lipídeos 
em invólucro (glóbulos de gordura), proteínas dispersas, assim como caseína, que for-
mam micelas com grande quantidade de cálcio e fósforo, um açúcar único (lactose), 
vitaminas hidro e lipossolúveis, oligoelementos, fatores de proteção (aproximadamen-
te 250), imunoglobulinas e fatores de crescimento. Não é estéril, possui flora saprófi-
ta (lactobacilos bifidus), não possui barreira física, porém, pode sofrer contaminação 
primária (sanguínea) e secundária (pele) pelos micro-organismos que penetram pelo 
mamilo e tendem a habitar as regiões mais externas dos canalículos.(6) O leite humano 
ordenhado segue o percursoda mama à embalagem  até a distribuição ao receptor , 
pode ser contaminado secundariamente por micro-organismos ambientais provenien-
tes da manipulação do produto em condições higiêncio-sanitárias insatisfatórias.(9,10)

As barreiras bioquímicas do LHO são perfeitamente esgotáveis em duas ho-
ras, quando ocorre saturação dos fatores de proteção, não havendo como impedir o 
crescimento bacteriano. Portanto, o LHO deve ser mantido fora da cadeia de frio o 
menor tempo possível.(6) O controle de qualidade do LHO é uma grandeza que resul-
ta da avaliação conjunta de uma série de parâmetros que incluem as características 
nutricionais, imunológicas, químicas e microbiológicas. Este controle inicia desde as 
condições das instalações em que este leite foi ordenhado, treinamento dos funcio-
nários, orientação da doadora, ordenha, pré-estocagem, processamento, controle de 
qualidade sanitário e físico-químico, estocagem, até a distribuição ao receptor 9. Em 
1995, a Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, através da por-
taria nº 097, de 28 de agosto em seu inciso III do art. 1º, instituiu que: “Os Bancos 
de Leite Humano somente utilizarão leite ou colostro após adequada pasteurização, 
com aquecimento a 62,5ºC por 30 minutos. Essa prática constitui tratamento térmico 
capaz de inativar 100% de todas as partículas de HIV, possíveis de serem encontradas 
no leite”.(11,12) O uso do Leite Humano Ordenhado de BLH é seguro e confiável, visto 
que o leite é submetido a um controle de qualidade dinâmico, mantendo a qualidade 
do produto, a baixo custo e sem riscos para a saúde dos bebês.(6-9)

impOrtância da dOaçãO de leite maternO

A importância de doação de leite materno é uma via de mão dupla. Auxilia as puér-
peras e nutrizes na manutenção da lactação, aevitarem as intercorrências mamárias 
como traumas mamilares, ingurgitamento, mastite, principalmente nos primeiros 
meses onde a produção é maior que a necessidade do bebê e ajuda na manutenção 
dos estoques do BLH que se alteram ao longo do ano, sendo que no período de 
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festas e férias há os menores estoques. Para isto, há necessidade que toda a equipe 
que atende a puérpera e nutriz já oriente estas possibilidades de preferência durante 
o pré-natal ou no puerpério, ainda na maternidade.(10)

Machado, em 2017, estudando o perfil das doadoras de leite materno do 
banco de leite humano de uma maternidade federal da cidade de Salvador, Bahia-
observou como resultados: a faixa etária entre 20 e 34 anos foi a mais frequente; 
64,7% possuíam ensino superior; eram predominantemente casadas ou viviam com o 
companheiro; 44,1% tinham uma renda familiar mensal maior que cinco salários-mí-
nimos. A maioria das mulheres era primípara, teve seus bebês a termo, de cesariana, 
com peso adequado ao nascer e realizaram suas consultas de pré-natal em institui-
ções privadas. Quando questionadas sobre a fonte de informação a respeito do banco 
de leite, 35,3% alegaram ter sido familiares e amigos. Concluiu que conhecer o perfil 
das doadoras permitirá direcionar as ações educativas e de promoção do aleitamento 
materno, a fim de aumentar o número de doadoras e o volume de leite coletado.(13,14)

Em 2011, Neves e cols observaram que grande parte das puérperas não tinha 
dificuldade em se tornar doadora, porém algumas colocaram a falta de informação. 
O fator limitante encontrado durante esse estudo foi a falta de informação e orien-
tações desde o pré-natal, puerpério e seguimento ambulatorial.(15)

Rosário e Matias, em 2013, em Brasília, realizaram uma revisão integrativa 
sobre a adesão à doação de leite humano e sua relevância para o funcionamento 
dos BLH.Um dos motivos mais citados para a doação do leite foi o excesso de pro-
dução de leite e, em segundo lugar, as mulheres identificaram o desejo de ajudar o 
próximo. As que não doaram relataram não ter o conhecimento do funcionamento 
dos BLHou se sentiam constrangidas e acabavam jogando o excesso de leite fora. 
Concluíram que uma das principais queixas é a falta de informação, pois muitas 
mulheres passam pelo pré-natal e não são orientadas quanto à importância do alei-
tamento materno, nem da importância da doação.(16)

Em 2014, Miranda, em Ouro Preto, MG,avaliou as representações de mães do-
adoras e de profissionais da atenção básica à saúde sobre a doação de leite humano.
Observou que as mulheres construíram representações que valorizam a amamenta-
ção, o leite humano e o ato de doar, sendo tais representações as principais motiva-
ções para a concretização da doação. A manutenção da doação de leite humano, 
apesar das dificuldades enfrentadas por estas mulheres durante este processo, foi 
possível devido ao sentimento gratificante, à valorização atribuída à doação e apoio 
de pessoas significativas para elas. Os depoimentos acerca do aconselhamento duran-
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te o pré-natal sobre a doação de leite revelou uma fragilidade na integralidade do ser-
viço de saúde prestado a estas mulheres, representando um possível obstáculo para a 
sensibilização de doadoras em potencial. A análise dos depoimentos dos profissionais 
da atenção básica revelou representações que valorizam a doação de leite humano, a 
doadora e o BLH. A falta de conhecimento, encontrada de forma marcante nas falas, 
e a representação de que a mãe pode produzir leite insuficiente, leva à insegurança 
destes profissionais que culmina no abandono, por muitos, do aconselhamento sobre 
a doação. Além disso, muitos profissionais não se sentem responsáveis pela sensibili-
zação das usuárias do serviço sobre a doação de leite humano. Os achados apontaram 
para a necessidade de melhor capacitação destes profissionais.(17)

Em uma pesquisa qualitativa de doutorado realizada na Escola de Enfermagem 
da USP-SP, Oliveira observou, em 2016, nas falas das nutrizes doadoras quatro temas: 
experiência em amamentar, BLH lugar de acolhimento e aprendizagem, a doação 
dá trabalho e exige compromisso e ser doadora é compartilhar o que tem e ajudar a 
quem precisa. As doadoras relatam que doar dá trabalho, mas o compromisso assu-
mido supre tal dificuldade, o apoio da família é essencial. O orgulho de ser doadora 
vincula-se à construção social de solidariedade, amplia o significado da maternidade, 
de sentir-se mãe de muitose conhecer que doar vale a pena. Conhecer estes elemen-
tos ajudou nas campanhas e projetos de melhoria de adesão à doação.(18)

Já Rechia et al, em 2016, numa revisão integrativa sobre a doação de leite 
humano, observaram que os fatores que interferem na doação de leite foram iden-
tificados como operacionais, educacionais e estruturais. Os profissionais de saúde 
têm o papel fundamental no estímulo à doação de LH e devem ser multiplicadores 
das práticas relacionadas ao Aleitamento Materno (AM).(19)

Soares et al, em 2016, observaram que o processo de amamentação e, mais 
ainda, o de doação do leite ordenhado, requerem habilidades, aprendizados e apoios 
específicos dos membros da família e, especialmente, dos profissionais de saúde.  A 
qualidade das orientações deve ser priorizada.O trabalho do profissional deve se 
direcionar para as potencialidades e para o conhecimento prévio das mulheres e de 
sua família, para o empoderamento e o fortalecimento de suas competências, de 
forma que os impactos nos processos de amamentação e doação sejam positivos.(20)

Em 2017, Miranda e cols, investigaram fatores sócio-demográficos e compor-
tamentais de mulheres doadoras do BLH de Viçosa, MG.  A intenção de ajudar foi o 
principal desencadeante para a doação e o final do processo se deu, principalmente, 
pela redução da produção láctea. A coleta domiciliar foi o mais citado como um 
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facilitador no processo, e a falta de tempo para a ordenha, o que mais dificultou. 
A abordagem sobre a doação se deu em 89% dos casos em ambiente hospitalar.(21)

Abreu et al, em 2017, analisaram a doação de Leite Materno (LM)
s: os fatores que contribuíram para a doação foram o fato de a mulher ser pri-
mípara (54%), ter recebido orientação sobre aleitamento materno (78%) e sobre 
o banco de leite humano (68%) e ter recebido apoio para doação (80%). Dentre 
as vantagens apontadas pelas entrevistadas para doação do leite materno, 90% 
acreditavam que beneficiaria a saúde da criança receptora, enquanto que o fato 
de machucar as mamas (28%) foi apontado como principal desvantagem para este 
ato.Os inúmeros benefícios para a saúde do bebê, o amor e a solidariedade foram 
fatores contribuintes para a doação do leite materno. A doação é uma experiência 
positiva, e o apoio familiar é fator facilitador à prática da doação.(22)

Conforme exposto nas evidências, os profissionais de saúde deverão estar ca-
pacitados para orientar e apoiar as gestantes e nutrizes desde o pré-natal, puerpério 
e no seguimento ambulatorial de puericultura, motivando-as e empoderando-as à 
doação de leite humano quando este for excedente à necessidade do seu filho.

Para tal, deverão fazer contato com um BLH mais próximo de sua residên-
cia, através do portal da rede (https://rblh.fiocruz.br),(3) que o mesmo passará todas 
as instruções sobre a doação, fará o cadastro e passará em sua residência para a 
captação deste leite doado. Esta doação é importante, pois as evidências científicas 
apontam que o melhor leite para suprir as necessidades alimentares do recém nasci-
do prematuro e doente é o leite da sua mãe e como segunda opção é o leite de BLH.

Qual nutriZ pOderá ser 
dOadOra de leite humanO? 

Doadoras são mulheres sadias que apresentam secreção láctea superior às exigências 
de seus filhos e que se dispõem a doar o excedente por livre e espontânea vontade.(8) 

São submetidas à anamnese e exame físico para levantar os aspectos clínicos relevantes. 
Serão consideradas inaptas para doação a critério médico, as nutrizes que forem porta-
doras de moléstias infectocontagiosas, que façam uso de medicação que contraindique 
a amamentação, que sejam fumantes ou façam uso de bebidas alcoólicas ou ainda, que 
se encontrem em risco nutricional.(7,8) O obstetra que acompanhou a gestante durante 
todo o pré-natal deverá motivá-la à doação de leite e esclarecer dúvidas quanto à se-
gurança do uso de leite humano de BLH, caso seja necessário para seu recém-nascido. 
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Quais crianças pOdem receber leite de blh? 

A distribuição de Leite Humano é realizada de acordo com os critérios estabelecidos 
pela RDC 171/06 no manual mediante solicitação via prescrição médica e justificati-
va, sendo atendidos de acordo com o estoque no BLH. Normalmente são seleciona-
dos como receptores, os RNs que apresentam uma ou mais das seguintes indicações: 
prematuros e/ou de baixo peso que não sugam,em nutrição trófica e imunotera-
pia com colostro,infectados, especialmente com infecções entéricas,portadores de 
deficiências imunológicas,portadores de diarreia,portadores de alergia a proteínas 
heterólogas,casos excepcionais, a critério médico.(7-10)

Que auxíliO O blh pOde Oferecer para 
Obstetras, pediatras, puérperas e nutriZes? 

Os obstetras e pediatras que atendem mães com dificuldades em amamentação e 
em dar continuidade ao aleitamento materno, como conciliar a amamentação com 
trabalho, devem entrar em contato com estas instituições para troca de experiên-
cias, conhecer um pouco sobre o trabalho, tempo de licença maternidade e se sua 
empresa possui creche ou sala de apoio à amamentação. Como entrar em contato 
com BLH? A Rede Nacional de Banco de Leite Humano informa pela internet a rela-
ção completa dos BLH do Brasil (https://rblh.fiocruz.br).(3)

cOmO funciOna a cOleta dOmiciliar 
nO casO de dOações de leite humanO?

As doadoras são cadastradas após a verificação prévia, pelo médico do BLH, de acordo 
com os exames de pré-natal. Nesta visita o auxiliar de enfermagem faz as verificações 
e orientações necessárias no domicílio, de acordo com os resultados do controle de 
qualidade, levando os frascos de vidros esterilizados, touca e máscara. Durante a coleta 
nos domicílios é feito o controle de temperatura das caixas isotérmicas (PVC), com gelo 
reciclável, utilizadas no transporte para manter a cadeia de frio (temperatura < -3°C). A 
duração do trajeto não deve ultrapassar seis horas e o retorno deverá ser em qualquer 
momento, quando verificado alteração de temperatura nas caixas (ANVISA, 2008).(7,8)

açãO prOtetOra

No inicio da década de 90, Lucas e Cole(23) demonstraram a proteção conferida pelo 
leite de BLH contra a enterocolite necrosante (ECN). Recentemente, uma metanálise 
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da Cochrane Library(24) concluiu que o uso de fórmula quase dobrou o risco de en-
terocolite, quando comparado com o uso de leite de BLH. Garantir que pelo menos 
50% do volume da dieta enteral dos RNs de muito baixo peso (RNMBP) seja de 
leite humano, principalmente de leite da própria mãe, parece ser uma importante 
estratégia na proteção contra a ECN.(25) Em 2017, Maffei e Schanler demonstraram a 
importância de se possibilitar o uso de leite humano exclusivo na UTIN como forma 
de diminuir mortalidade entre RNMBP.(26)  Atualmente, têm surgido evidências de 
proteção contra a broncodisplasia pulmonar. Uma dieta para prematuros de MBP, 
baseada em leite humano exclusivo (possível apenas com o uso de leite humano de 
banco de leite), reduziu o risco de broncodisplasia quando comparada com uma 
dieta com fórmula para prematuros ou com uso de fortificantes baseados em prote-
ína heteróloga.(27) Um estudo também mediu a frequência da retinopatia da prema-
turidade (ROP) entre os prematuros. O grupo que recebeu fórmula exclusivamente 
apresentou chance 1,8 vezes maior de desenvolver ROP.(28)

relactaçãO e translactaçãO

Técnica utilizada para estimular a glândula mamária a aumentar a produção de leite, em 
situações de hipogalactia ou quando a mãe relata que o leite “secou”. O leite necessário 
para complementação da alimentação é fornecido através da sonda, que é fixada rente 
ao seio e mamilo, evitando o uso de bico artificial que poderá levar à confusão de pega. 
A translactação é a alimentação de RNs prematuros com a técnica de relactação. 

lactaçãO induZida adOtiva

Oferece às mulheres a oportunidade de tentar produzir leite e poder amamentar o 
bebê adotado. 

cOnsiderações finais

Com o avanço tecnológico da Neonatologia, hoje cada vez mais nascem prematuros 
imaturos quenecessitam não somente se suporte tecnológico para sobreviverem, 
mas de uma nutrição adequada para um desenvolvimento e crescimento saudável. 
As evidências apontam que o melhor leite para alimentá-los é o da própria mãe 
ou de BLH o que contribuirá na redução de morbimortalidade e acelerará a alta 
hospitalar. É importante a doação de leite humano para manter os estoques destes 
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BLH, para tal os profissionais de saúde deverão orientar as gestantes, puérperas e 
nutrizes desta possibilidade. O Ministério da Saúde, em uma campanha de doação 
de leite Humano em 2012, utilizou este slogan: “Doar leite materno é multiplicar 
vida com esperança. É somar saúde com solidariedade. É dividir o alimento mais 
completo que existe. É diminuir a mortalidade infantil.”

cOntatOs dO blh

Portal da Rede Global de Banco de Leite Humano: https://rblh.fiocruz.br informa a rela-
ção completa dos BLH e possui um canal de informação através do fale conosco, onde 
tanto os profissionais como as nutrizes e doadoras poderão esclarecer suas dúvidas.

SOS Amamentação: 0800 26 88 77.

referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria no. 1.130, de 5 de agosto de 2015. Institui 
a Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no Âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) [Internet]. [citado 2018 Jul 30]. Disponível em: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html.   

2. Rede Iberblh.org- Boletim da Rede de Banco de Leite Humano. Setenta anos de 
Banco de leite Humano, no. 171,08/11/13, 26p, acessado em 07/7/18

3. Fundação Osvaldo Cruz. Rede Global de bancos de leite humano.  Rio de Janeiro: 
Fundação Oswaldo Cruz; c2005. [citado 2018 Jul 2]. Disponível em: https://rblh.fiocruz.br. 

4. European Milk Bank Association (EMBA). [Internet]. Milan: EMBA; 2018. [cited 
2018 Feb 2]. Available from: :http://europeanmilkbanking.com/.

5. Human Milk Banking Association of North America (HMBANA). [internet]. Texas: 
HMBANA; 2018. [cited 2018 Feb 4].  Available from: https://www.hmbana.org/.  

6. Almeida JA, Maia PR, Novak FR, Alencar SM, Ishy AY, Mattar MJ. Os bancos 
de leite humano no Brasil. In: Issler H. O aleitamento materno no contexto atual: 
politicas, práticas e bases científicas. São Paulo: Sarvier; 2008. p. 163-70.

7. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Resolução RDC no. 171, de 04 de setembro de 2006. Dispõe sobre o Regulamento 



119

Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano. Diário Oficial da União. 
2006; setembro 5.  

8. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Banco de leite humano: 
funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília (DF): ANVISA; 2008. 161p.

9. Almeida JA, Guilherme JP, Mattar MJ. Banco de leite humano. In: Campos Júnior 
D, Burns Da, Lopez FA, organizadores. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de 
Pediatria. 3a ed.  Barueri: Manole; 2013. p. 541–50.

10.   Mattar MJ. Banco de leite humano. In:  Segre CA, Costa HP, Lippi UG, 
organizadores. Perinatologia fundamentos e prática. 3ª ed ampl e atual. São Paulo: 
Sarvier; 2015. p.795-811.

11. Human milk, breastfeeding, and transmission of human immunodeficiency virus 
in the United States. American Academy of Pediatrics Committee on Pediatric AIDS. 
Pediatrics. 1995;96(5 Pt 1):977-9.

12. Eglin RP, Wilkinson AR. HIV infection and pasteurization of breast milk. Lancet. 
1987; 329 (8541):1093. 

13. Guilherme JP, Nascimento MB, Mattar MJ.  In: Santiago LB, organizador. Manual 
de aleitamento materno Sociedade Brasileira de Pediatria.  Barueri (São Paulo): 
Manole; 2013. p. 257-84.

14. Machado AC, Santos JD, Trigueiros PQ.  Perfil das doadoras de leite materno do 
banco de leite humano de uma maternidade federal da cidade de Salvador, Bahia. 
Rev Ped SOPERJ. 2017;17(2):18–24.

15. Neves LS, Sá MV, Mattar MJ, Galisa MS. Doação de leite humano: dificuldades 
e fatores limitantes. O Mundo da Saúde. 2011; 35(2):156-61.

16. Rosário CC, Matias LL. Adesão à doação de leite humano e sua relevância para o 
funcionamento dos bancos de leite humano [monografia]. Brasília (DF): Universidade 
Católica de Brasília; 2013. 

17. Miranda WD. Representações de mães doadoras e de profissionais da atenção 
básica à saúde sobre a doação de leite humano [dissertação]. Ouro Preto:  Escola de 
Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto; 2014. 103p.

18. Oliveira MM.  A representação social de mulheres doadoras de leite humano 
[tese].  São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2016, 



120

19. Rechia FP, Cherubim DO, Paula CC, Padoim SM. Fatores que interferem na 
doa??o de leite humano: Revisão Integrativa. Cogitare Enferm. 2016;21(3):1–11.

20. Soares LS, Machado RS, Rocha SS, Lima LH, Silva GR, Oriá MO. Auto eficácia 
em amamentação de doadoras de leite humano. Rev Enferm Univ Fed Pernanbuco. 
2016;10 Supl 2:736-43.

21. Miranda JO, Serafim TC, Araújo RM, Fonseca RM, Pereira PF. Doação de leite 
humano: Investigação de fatores sociodemográficos e comportamentais de mulheres 
doadoras. Rev Assoc Bras Nutr. 2017;8(1):10-7.  

22. Abreu JN, Pereira YJ, Lobato JS, Foutoura IG,  Santos Neto M,  Santos  FS. 
Doação de leite materno: fatores que contribuem para esta prática. Arq  Ciênc 
Saúde. 2017; 24(2) 14-18

23. Lucas A, Cole TJ. Breast milk and neonatal necrotising enterocolitis. Lancet. 
1990;336(8730):1519–23.

24. Quigley M, McGuire W. Formula versus donor breast milk for feeding 
preterm or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 
CD002971(4):CD002971.

25. Cacho NT, Parker LA, Neu J. Necrotizing Enterocolitis and Human Milk Feeding: 
A Systematic Review. Clin Perinatol. 2017;44(1):49–67.

26. Maffei D, Schanler RJ. Human milk is the feeding strategy to prevent necrotizing 
enterocolitis! Semin Perinatol. 2017;41(1):36–40.

27. Villamor-Martínez E, Pierro M, Cavallaro G, Mosca F, Kramer BW, Villamor E. 
Donor Human Milk Protects against Bronchopulmonary Dysplasia: A Systematic 
Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2018 ;10(2). pii: E238. Review.

28. Bharwani SK, Green BF, Pezzullo JC, Bharwani SS, Bharwani SS, Dhanireddy 
R. Systematic review and meta-analysis of human milk intake and retinopathy of 
prematurity: a significant update. J Perinatol. 2016;36(11):913–20.

29. Brasil. Ministério da Saúde. Rede BLH-Br. Procedimentos técnicos para ordenha, 
manipulação e administração do leite humano cru exclusivo da mãe para o próprio 
filho em ambiente neonatal. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2017.  



AF_PIT_0019D_GRT_18_Anuncio_Cerazette180706.pdf   2   06/07/18   11:12



 

GESTAÇÃO

LACTAÇÃOÃÃÃÇ

DA PRÉ-CONCEPÇÃO À LACTAÇÃO1

Material aprovado: Julho/2018
Referência: 1. Bula Damater 2018



AF_PIT_0019D_GRT_18_Anuncio_Cerazette180706.pdf   1   06/07/18   11:12



PATROCINADOR


