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• Ilustração da etnia Guarani/Kaiowá, 



A  Organização Mundial de Saúde  recomenda 
que  o  aleitamento materno exclusivo,  isto é, 
a utilização do leite humano como única fonte 
nutricional do lactente,  seja mantido até aos 
seis meses;  a partir de então,  preconiza a  
complementação  do aleitamento materno 

com  outros  alimentos  até  no  mínimo  
dois  anos  de  idade. 



Mais potente do que qualquer vacina,  
sozinho, o leite materno pode evitar  

13% das mortes de crianças com  
menos de 5 anos por causas  

passíveis de prevenção. 
  

A conclusão é de um estudo recém-publicado na revista 
THE LANCET. 



É que o leite humano é “vivo”.  
Ou seja, sua composição se modifica 

a cada mamada acompanhando as 
necessidades do bebê.  



A amamentação,  não traz benefícios apenas  
para  o  bebê.   

É importante também para a mulher, a família  
e  para o planeta! 







De uma forma geral, as crianças que mamam 
no peito são mais inteligentes. 

 





O desenvolvimento psicomotor  e  social 
dos  bebês amamentados  é  claramente 
melhor  e  resulta,  na idade de  um ano, 

em  vantagens  significantes.  



Folha de S.Paulo, 18 de março de 2015 







A amamentação exclusiva protege contra 
anemia (deficiência de ferro).  
Já que as mulheres amamentando 
exclusivamente demoram mais tempo para 
menstruar, seu "estoque" de ferro não é 
diminuido com sangramento mensal; 
 

A amamentação estabiliza o progresso de 
endometriose  materna.  

 
Não  amamentar  aumenta  o  risco  de  

desenvolver  câncer  de  ovário  e  
câncer  endometrial.  

A mulher que amamenta tem menos risco 
de contrair câncer de mama. 





Fortalecer o vínculo mãe – filho 
 

Todos os bebês precisam de afago. 
Inúmeras pesquisas mostram que bebês 
que não tiveram contato físico têm maior 

risco de adoecer e até de morrer.  



… e para o planeta? 



Tem água em quantidade suficiente; 
Contém proteína e gordura mais adequadas para 
a criança e na quantidade certa; 
Também tem mais lactose (açúcar do leite); 
Vitaminas em quantidades suficientes; 
Tem ferro em quantidade suficiente; 
Quantidades adequadas de sais, cálcio e fósforo; 
Uma enzima especial (lipase) que digere gorduras, 
por isso o leite não é "pesado" como outros. O leite 
materno é facilmente digerido e absorvido. 
A criança em aleitamento materno exclusivo pode 
querer uma nova mamada em intervalo menor do 
que aquela que está tomando mamadeira. 
 

Além de conter todos os nutrientes de  que  a  
criança  precisa  nos  primeiros seis  meses  

de  vida, elas têm menos  quadros 
infecciosos  porque o leite materno é estéril, 

isento de bactérias e contém fatores anti-
infecciosos. 



Por outro lado, a mamadeira com açúcar, 
especialmente as oferecidas à noite, 
é causadora de cáries precoces. 
 

Crianças  alimentadas  com  mamadeira 
têm maior risco de desenvolver alergias. 

 
Essa questão é particularmente importante 
no caso de famílias com histórico de asma 

e  outras  doenças  alérgicas. 
 



Amamentar ajuda a mulher voltar ao peso 
normal mais rapidamente; 
 

O leite materno está sempre na temperatura 
ideal, não precisa se preocupar se está frio 

ou vai queimar a boquinha do neném! 
 

Além do mais nunca azeda ou 
estraga na mama.  



Crianças em aleitamento materno exclusivo, 
têm menos quadros infecciosos porque o 
leite materno é estéril, isento de bactérias e 
contém fatores anti-infecciosos que incluem:  

Nos bebês, o ato de sugar o seio é 
importante para o desenvolvimento da 

mandíbula e dos músculos da face. 



Os bebês amamentados têm menor risco 
de contrair enterecolite necrotizante.  

Amamentação protege o bebê contra 
problemas  de  visão. 

 
O leite materno é, em geral, a maior, se não 
única, fonte de vitamina A nos primeiros 24 

meses de vida (ou durante o período de 
amamentação).  



Leite materno contém  endorfina,  substância 
química  que  ajuda  a  suprimir  a  dor. 

 
É uma  boa idéia  amamentar o bebê logo 

após  ele  ser  vacinado. 
 

Ajuda  a  superar  a dor  e o  leite materno 
também  reforça  a  eficiência da vacina. 

 



Crianças alimentadas com mamadeira 
têm maior risco de desenvolver alergias. 
Essa questão é particularmente importante 
no caso de famílias com histórico de asma 
e outras doenças alérgicas. 
 

Bebês prematuros  são  especialmente 
beneficiados  com  a  amamentação. 

 
O  leite produzido  pelas  mulheres  que 

tiveram bebês prematuros são diferentes do 
leite das mulheres que o tiveram 

toda a gestação. 
 

Especificamente, durante  o  primeiro mês 
pós-parto, o leite de mães de bebês 

prematuros mantém a composição similar 
ao colostro - que é um leite muito mais forte.  



Os resultados de uma pesquisa na Finlândia 
sugerem que a introdução de leites de vaca  
muito cedo aumenta o risco da criança  
desenvolver diabete do tipo I (juvenil, 
insulina-dependente)  

Leite materno não contém materiais 
modificados  geneticamente. 

 
A maioria dos consumidores não sabe o 

que está comendo e cada vez mais utiliza-se 
transgênicos, que não estão sendo 
devidamente controlados no Brasil. 

 
Em pesquisa feita nos EUA com leites 

de soja (Alsoy, Similac, Neocare, Isomil, 
ProSobee) todos continham modificação 

genética.  



Leite materno não contém materiais 
modificados genéticamente. 
A maioria dos consumidores não sabe o 
que está comendo e cada vez mais utiliza-se 
transgênicos, que não estão sendo 
devidamente controlados no Brasil. 
Em pesquisa feita nos EUA com leites de soja: 
Alsoy, Similac, Neocare, Isomil,  Prosobee, 
todos continham modificação genética.  

A mãe que amamenta se sente mais segura 
e menos ansiosa.  

 
Não existe nada melhor que olhar um bebê 
de cinco meses de idade e saber que toda a 

nutrição que ele precisa vem dela! 
 



Amamentação protege o bebê contra 
problemas de visão. 
Um estudo em Bangladdesh mostrou que a 
amamentação foi um fator importante de 
proteção para cegueira noturna entre crianças 
na idade pré-escolar nas áreas rurais e urbanas. 
O leite materno é, em geral, a maior, se não 
única, fonte de vitamina A nos primeiros 24 
meses de vida (ou durante o período de 
amamentação).  

A amamentação estimula a produção de 
ocitocina, que estimula as contrações que 

vão diminuir o tamanho do útero e expulsar 
a placenta.  

 
Essas contrações também agem nos  vasos  

sanguíneos  da  mulher diminuindo  o  
sangramento e evita a hemorragia no pós-

parto, uma das principais causas de 
mortalidade  materna  no  Brasil. 

 



Proporciona mais rapidez na diminuição do 
volume do útero e evita a hemorragia no 
pós-parto, uma das principais causas de 
mortalidade materna, no Brasil.  
A amamentação estimula a produção de 
oxitocina, que estimula as contrações que 
vão diminuir o tamanho do útero e expulsar 
a placenta. Essas contrações também agem 
nos vasos sanguíneos da mulher diminuindo 
o sangramento.  
 

A amamentação exclusiva  
protege contra anemia.  

 
Já  que  as  mulheres  amamentando 

exclusivamente demoram mais tempo para 
menstruar,  seu  "estoque" de ferro  não é 
diminuido  com  o sangramento  mensal. 

 



Amamentar é muito prático!  
Observe  mulheres  que  amamentam  bebês 

maiores.  Tudo que ela precisa é levantar 
a  blusa  e  dar  o  peito  para  o  bebê. 

Não  precisa  sair  pra  comprar  leite  e 
mamadeira, não precisa ferver o equipamento, 

esquentar leite, mexer, etc.   
Se a mãe dormir com o bebê na mesma cama, 

não precisa levantar pra preparar a comida, 
basta tirar o peito e colocar perto do neném. 

Ele faz o resto. 
 



Como o leite é produzido no seio  







A sucção do bebê no peito estimula as 
terminações nervosas do mamilo e aréola 
enviando impulsos, via neuronal reflexa 
aferente, para o hipotálamo estimulando a 
hipófise anterior a secretar o hormônio 
prolactina e a hipófise posterior o 
hormônio ocitocina.  

Fisiologia da lactação 

Rolim, L.M.de O., Martins, A.L., Aleitamento materno. Rev. Ped. Soperj 3.1. RJ. 2003 



Entre 24 a 48 horas após o parto a mama se 
apresenta intumescida devido a migração de 
água e dilatação dos ductos e alvéolos 
levando ao fenômeno denominado de 
apojadura. A partir daí a regulação passa a 
ser feita no próprio local da produção de leite 
constituindo o controle autócrino.  

Fisiologia da lactação 

Rolim, L.M.de O., Martins, A.L., Aleitamento materno. Rev. Ped. Soperj 3.1. RJ. 2003 





Num período aproximado de 30 minutos após o 
início da mamada, há um pico de elevação na 
prolactina basal fazendo com que a mama 
produza leite para a próxima mamada. O 
estímulo na região mamilo alveolar percorre as 
fibras nervosas, alcança a medula espinhal e 
se conecta com o hipotálamo onde existem 
fatores estimulantes e inibidores da produção 
de prolactina. 

Reflexo de Produção do Leite 

Rolim, L.M.de O., Martins, A.L., Aleitamento materno. Rev. Ped. Soperj 3.1. RJ. 2003 



O leite possui peptídeos (frações de proteína) 
supressores da produção de leite e, portanto, 
se a mama não for esvaziada há acúmulo 
destes peptídeos fazendo com que a 
produção seja interrompida. O volume de leite 
passa a depender da demanda e é 
diretamente proporcional ao número de 
mamadas.  

Reflexo de Produção do Leite 

Rolim, L.M.de O., Martins, A.L., Aleitamento materno. Rev. Ped. Soperj 3.1. RJ. 2003 



Se o bebê não sugar ao seio ou não conseguir 
esvaziá-lo, haverá um acúmulo de peptídeos 
supressores e também uma contra ordem à 
liberação de prolactina.  
A prolactina é produzida principalmente à 
noite o que nos faz orientar e estimular as 
mamadas noturnas. Sabemos também que ela 
confere à mãe sensação de relaxamento e 
sonolência.  

Reflexo de Produção do Leite 

Rolim, L.M.de O., Martins, A.L., Aleitamento materno. Rev. Ped. Soperj 3.1. RJ. 2003 





A estimulação tátil do mamilo pela sucção do 
bebê estimula as terminações nervosas, que 
por via aferente agem a nível de hipotálamo 
estimulando a adenohipófise a liberar o 
hormônio ocitocina.  
Os sentimentos agradáveis, de autoconfiança, 
estímulos auditivos e visuais ajudam o reflexo 
da ocitocina, facilitando a "descida do leite 
"enquanto que dor, " stress ", preocupação, 
ansiedade, cansaço inibem este reflexo 
mediados pela adrenalina e noradrenalina. 

Reflexo de Ejeção do Leite 

Rolim, L.M.de O., Martins, A.L., Aleitamento materno. Rev. Ped. Soperj 3.1. RJ. 2003 



Composição do Leite Materno 



Amamentar é um Ato Ecológico! 
Se cada mulher dos EUA desse mamadeira 
ao seu bebê, seria preciso quase 86.000 t  
de alumínio para produzir 550 milhões de 
latas por ano. 
Se cada mulher da Inglaterra amamentasse, 
seriam economizados 3000 toneladas de 
papel para os rótulos dos leites infantis.  
 

Colostro 
 
• Rico em anticorpos: protege contra infecções e 
   alergias  
• Muitos leucócitos: protege contra infecções  
• Laxante: expulsa o mecônio, ajuda a prevenir 
   a icterícia  
• Fatores de crescimento: acelera a maturação 
   intestinal, previne alergia e intolerância a certos 
   tipos de alimentos.  
• Rico em vitamina A: reduz a gravidade de 
   muitas infecções, previne doenças oculares 
   causadas por deficiência de vitamina A  



Leite Maduro  
 
•  Em uma ou duas semanas, o leite aumenta em 
    quantidade e muda seu aspecto e composição. 
•  Este é o leite maduro que contém todos os 
    nutrientes que a criança precisa para crescer. 
•  O leite materno maduro parece mais ralo que o 
    leite de vaca, o que faz com que muitas mães 
    pensem que seu leite é fraco. 
•  É importante esclarecer que esta aparência 
    aguada é normal e que o leite materno fornece 
    água suficiente, mesmo em climas muito  
    quentes.   



Colostro 
 
Rico em anticorpos: protege contra infecções e 
alergias.  
Muitos leucócitos: protege contra infecções  
Laxante: expulsa o mecônio, ajuda a prevenir 
a icterícia  
Fatores de crescimento: acelera a maturação 
intestinal, previne alergia e intolerância  
Rico em vitamina A: reduz a gravidade de 
algumas infecções (como sarampo e diarréia); 
previne doenças oculares causadas por 
deficiência de vitamina A  

Leite do Começo:  
•  O leite do começo surge no início da mamada. 
•  Parece acinzentado e aguado.  
•  É rico em proteína, lactose, vitaminas, minerais  
     e água. 
   
Leite do Fim:  
•  O leite que surge no final da mamada parece 
     mais branco do que o leite do começo porque 
     contém mais gordura. 
•  A gordura torna o leite do fim mais rico em energia. 
•  Fornece mais da metade da energia do leite materno.   



Principais Componentes Imunológicos 
do Leite Materno 
   
IgA Secretora: Impermeabilização antisséptica 
das mucosas (digestiva, respiratória, urinária) 
Lactoferrina: Ação Bacteriostática (retirada de 
ferro)  
Lisozima: Ação bactericida (Lise das bactérias) 
Macrófagos: Fagocitose (engloba as bactérias) 
Fator bífido: Lactobacilos – bactericida.   
 

Posições para amamentar 



POSIÇÃO SENTADA  
(forma tradicional)  



GÊMEOS 





Técnica da arte de amamentar 



1. Nenhuma mãe nasce sabendo amamentar. 
   É um processo de aprendizado como andar e falar, 
   por isso, a mãe precisa ser orientada corretamente 
   para amamentar seu filho. 
 
2. Nos primeiros minutos após o parto, o recém-  
   nascido deve ser colocado sobre o corpo da mãe  
   num contato pele a pele, se ambos estiverem bem. 
   O RN deve ser colocado para mamar na primeira  
   meia hora de vida ou o mais cedo possível.  



3. A mãe deve ser orientada a deixar que a criança 
  sugue em livre demanda, isto é, quando manifestar 
  fome através do despertar, do choro ou do 
  movimento de busca do seio.  
 
4. Recomenda-se que a duração da mamada  
  também seja determinada pela vontade do bebê. 
 
5. As roupas do bebê e da mãe devem ser   
  confortáveis, sem nenhuma restrição à mamada. 
 
6. Posicionamento confortável para a mãe, bem 
  apoiada, sem estar se inclinando demais para 
  frente ou para trás.  



Colocando o seio na boca do bebê    
Toque o mamilo no lábio inferior do bebê. 
O bebê abre a boca  
Coloque não apenas o mamilo, mas o máximo 
possível da aréola na boca do bebê  
Levar o bebê ao peito, não o peito ao bebê  



Os lábios do bebê ficam virado para fora, 
como uma "boquinha de peixe".  



Pega adequada ou boa pega 

Pega inadequada ou má pega 



7. A interrupção da mamada deve ser feita sem  
  esforço e, se necessário, com ajuda do dedo 
  mínimo da mãe, colocado suavemente na boca do 
  bebê, que assim muda a direção da sucção. 
 
8. Aplicar leite materno nos mamilos após as 
  mamadas.  
 
9. Amamentação com boa pega não deve ser 
  dolorosa. 
 



O Recém-nascido saudável e a termo deve: 
p  ser amamentado exclusivamente; 
p  ser amamentado em livre demanda (em média 8x/d); 
p  perder não mais que 7% do peso de nascimento; 
p  recuperar o peso de nascimento até 10 dias de vida; 
p  apresentar pelo menos 3 evacuações diárias após o 

1º dia de vida; 
p  apresentar pelo menos 6 micções diárias no 4º dia de 

vida; 
p  ganhar peso adequadamente (20 – 35g/dia). 

Manejo clínico do aleitamento materno  
nas primeiras semanas de vida 



Crise transitória da lactação 
 
•  Redução da produção do leite durante os primeiros 

meses de lactação que dura em média 3 a 8 dias. 

•  Nessa fase crítica, geralmente, ocorre o desmame preoce 
(“meu leite secou”). 

•  Porque ocorre: a criança cresce rápido e solicita 
mamadas mais frequentes e a mama precisa ajustar a 
sua produção as necessidades do bebê. 

•  Riscos: introdução precoce de outros alimentos e 
desmame. 

 



• Crise Transitória da lactação 

Sinais na Criança 
•  Inquieta, demonstra ter fome 

s o l i c i t a n d o m a m a d a s 
frequentes, acordando muito 
a noite e irritada durante as 
mamadas 

Sinais na Mãe 
•  Mamas macias e vazias 
•  Reflexo de ejeção diminuído 

ou ausente 
•  Dúvida de sua habilidade de 

amamentar 

RECOMENDAÇÕES 
•  Conferir a posição e pega 
•  Mamadas em livre demanda 
•  Não oferecer outros alimentos ao lactente 
•  Apoio familiar 



Nutrição 
Sobrevivência infantil 

Imunização 

Crescimento e 
Desenvolvimento 

Saúde da mulher 

Fertilidade 

Redução de doenças crônicas 

Aleitamento materno 

Amor e carinho 



Definições 
•  Aleitamento materno exclusivo – somente leite materno,  
  com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de   
  reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. 
•  Aleitamento materno predominante – além do leite materno, 
  a criança recebe água ou bebidas à base de água (água  
  adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais. 
•  Aleitamento materno – quando a criança recebe o leite 
  materno independente de receber ou não outros alimentos. 
•  Aleitamento materno complementado – leite materno + 
  qualquer outro alimento sólido ou semi sólido com a finalidade  
  de complementá-lo, e não de substitui-lo. 
•  Aleitamento mateno misto ou parcial – quando a criança 
  recebe leite materno e outros tipos de leite. 



Ordenha manual 
do leite materno 



Ordenha e armazenamento: retorno ao trabalho 
 

•  Iniciar a ordenha e armazenamento 20 dias antes de 
retornar ao trabalho 

•  Amamentar quando estiver em casa 
•  Para ordenha lavar mãos e braços até o cotovelo e mamas 

apenas com água 
•  Desprezar os primeiros jatos em pano limpo 
•  Armazenar em recipiente apropriado 
•  Conservação: 4 horas (ambiente), 24 horas geladeira 

(prateleira) e 15 dias (congelado) 
•  Descongelamento: 12 horas prateleira geladeira e 

aquecimento (banho-maria com fogo desligado) 
•  Oferecer em copinho ou colher 



Interrupção temporária da amamentação: 
 
• Infecção herpética localizada na mama; 
• Varicela no período de cinco dias antes do parto  
  ou até dois dias após o parto; 
• Doença de Chagas, na fase aguda da doença  
  ou sangramento mamilar evidente; 
• Abscesso mamário. A amamentação deve ser  
  mantida na mama sadia; 
• Consumo de drogas de abuso. 
 



Alimentação para Crianças Não Amamentadas 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde. 2009 

Melhor opção para cr ianças totalmente 
desmamadas com idade inferior a 4 meses é a  
oferta de leite humano pasteurizado 
proveniente de BANCO DE LEITE HUMANO,  
quando disponível. 

O uso de leite de vaca e/ou fórmula infantil 

deve ser avaliado pelo profissional de 

saúde.  

Situações em que a mãe não está recomendada a amamentar  
•  Mãe soropositiva para o vírus HIV e HTLV-1 e HTLV-2 
•  Uso de medicamentos (antineoplásicos e radiofármacos) 
•  Criança portadora de galactosemia, leucinose e fenilcetonúria. 



 
■ Fórmula infantil ou Leite de vaca em pó modificado - Nan 1 
   e Nan 2, Nan Sem Lactose, Nan Supreme, Nan Comfort (com            
   prebióticos), Nan Pro 1 e 2, Nan AR, Nan HA, PreNan, 
   Nestogeno 1 e Nestogeno 2, Nestogeno Plus. 
 

■ Fórmulas adaptadas a base de soja - NanSoy, Nursoy,         
    Aptamil 1 e 2, Pregomin, Sobee, ProSobee, Isomil, Nestogeno 
    com soja. 
 

■ Leite de vaca não modificado – Leite de vaca integral em 
    pó ou em in natura (fluido). 

Na ausência do leite materno                     



Alimentação da Criança que Não se Encontra em 

Regime de Aleitamento Materno  

    
Diante da impossibilidade do aleitamento materno, deve-se 

utilizar uma FÓRMULA INFANTIL que satisfaça as 

necessidades do lactente, conforme recomendado por 

sociedades científ icas nacionais e internacionais 

(ESPGHAN, AAP e SBP). 



Fórmulas infantis 

Exclusiva até 6º mês (800 a 900mL/dia) 
 
Após introdução de alimentos complementares 
500mL/dia 

Não necessita de 
Suplementação de Micronutrientes 



Evitar o LEITE DE VACA NÃO MODIFICADO  

no primeiro ano de vida 
•  pobre teor e baixa disponibilidade de ferro   
  (anemia) 
 

•  risco maior de desenvolvimento de alergia  
   alimentar 
 

•  distúrbios hidroeletrolíticos 
 

•  predisposição futura para excesso de peso e suas  
  complicações.  

Evitar  fórmulas lácteas na maternidade: exposição a pequenas 

doses de leite de vaca aumenta o risco de alergia ao leite de vaca. 

Para cada mês de uso do leite vaca a partir do 4º mês de vida ocorre 
queda de  0,2 g/dL nos níveis de hemoglobina da criança. 



Al to teor de 
s ó d i o e 
p r o t e í n a è 
a u m e n t a  a 
carga de soluto 
renal e risco de 
h i p e r t e n s ã o 
arterial tardio. 

Quantidade  de micronutrientes 
insuficientes e com baixa  
biodisponibilidade è ferro e zinco 

Quantidades de macronutrientes energéticos insuficientes: 
carboidratos e gorduras ! baixa densidade energética. 

Sensibilização precoce 
da membrana intestinal, 
 favorecendo alergia 
ao leite de vaca e 
reação cruzada. 

        Baixo teor de ácido graxo essencial è ácido linoléico e ácido 
linolênico, fundamentais para a resposta inflamatória e estrutural, 
como membrana celular e SNC (cérebro e retina). 

     Perdas sangüíneas 
gas t ro i n tes t i na i s 
(colite), acarretando 
anemia ferropriva 
por perda. 

V a l o r e s 
i n a d e q u a d o s d e 
vitaminas C, D e E. 



Na utilização do leite de vaca, deve-se não só orientar 
adequadamente as preparações, tanto no que diz 
respeito a diluição, complementação calórica e 

cuidados higiênicos, como também quanto à 
necessidade de aumentar a oferta de água à criança, 

para evitar a desidratação hipernatrêmica, com especial 
cuidado no verão e na presença de febre e 

enfermidades diversas. 



Quadro 3 – Reconstituição do leite para crianças menores de quatro meses 
 
 
 

 

Leite em pó integral 
1 colher das de sobremesa rasa para 100ml de água fervida. 
1 ½ colher das de sobremesa rasa para 150ml de água fervida. 
2 colheres das de sobremesa rasas para 200ml de água fervida. 
Preparo do leite em pó: primeiro, diluir o leite em pó em um pouco de água 
fervida e, em seguida, adicionar a água restante necessária. 

Leite integral fluido 
2/3 de leite fluido + 1/3 de água fervida 
70ml de leite + 30ml de água = 100ml 
100ml de leite + 50ml de água = 150ml 

130ml de leite + 70ml de água = 200ml 
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•  Os valores indicados acima são aproximados, de acordo com a variação de peso corporal da  

   criança nas diferentes idades.  

•  Após os quatro meses de idade, o leite integral líquido não deverá ser diluído e  deve ser  

   oferecido com outros alimentos.  

•  O preparo de fórmulas infantis deve seguir as recomendações do rótulo do  produto. 



•  Gestantes e Nutrizes precisam ser informadas que o LEITE MATERNO é o ideal  
   para o lactente.  
 

•  O uso de mamadeiras, bicos e chupetas deve ser desencorajado, pois pode  
  trazer efeitos negativos sobre o aleitamento natural. A mãe deve ser prevenida  
  quanto à dificuldade de voltar a amamentar uma vez abandonado o aleitamento  
  ao seio.  
 

•   Antes de ser recomendado o uso de um substituto do leite materno, devem ser     
   consideradas as circunstâncias familiares e o custo envolvido. 
 

•  A mãe deve estar ciente das implicações econômicas e sociais do não  
  aleitamento ao seio: para um recém-nascido alimentado exclusivamente com  
  mamadeiras será necessária mais de 1 lata/semana. 
 

•  Caso venha a ser tomada a decisão de introduzir a alimentação por mamadeira  
   é importante que sejam fornecidas instruções sobre  os métodos  corretos de  
   preparo com higiene ressaltando-se que o uso de mamadeira e água não     
   fervidas e diluição incorreta podem causar doenças.  

 

NOTA IMPORTANTE 

 
OMS – Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno 
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