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Equipe CIAM-HUGG

APRESENTAÇÃO

        Este guia traz informações sobre os benefícios, manejo e dicas sobre a
amamentação, além de cuidados com a saúde e a alimentação da futura
nutriz. Tem o propósito de responder de forma prática e lúdica às principais
dúvidas que podem vir a ocorrer durante o processo da amamentação. Este
material foi construído por uma equipe multiprofissional, que faz parte da
comissão de incentivo ao aleitamento materno no Hospital Universitário
Gafrée Guinle e acredita que o melhor caminho para assegurar o sucesso da
amamentação é por meio de muita informação e vínculo com os
profissionais de saúde.
         Deste modo, este material foi elaborado com uma linguagem acessível
para que pudesse facilitar a compreensão dos principais conceitos, métodos
e estratégias que auxiliam de forma positiva nesta experiência ímpar que é
amamentar! 
        Vale complementar que este guia não é direcionado apenas para as
mães, mas para toda a família, pois sabemos que nesta fase o suporte
familiar é essencial para dar segurança e autoconfiança à nutriz. Por isso,
reforçamos neste material, todas as vantagens que a prática do aleitamento
materno traz para criança, para mãe e à sociedade, bem como ressaltamos
os direitos que devem ser assegurados para a mulher que amamenta.
        No caso de persistirem dúvidas ou dificuldades após a leitura deste
material, por favor procure ajuda junto à equipe de saúde da Maternidade ou
Ambulatório de Pré-Natal ou de Pediatria do HUGG. Você pode procurar
também um Banco de Leite Humano mais próximo da sua casa ou uma
Unidade Básica Amiga da Amamentação. Os endereços e telefones dos
bancos de leite você encontrará no site: https://rblh.fiocruz.br/localizacao-
dos-blhs. 
        Aproveite este guia! Nós desejamos tudo de melhor para você e seu
bebê!



O leite materno é o alimento ideal feito
especialmente para o seu bebê.
Ele é suficiente para alimentá-lo

exclusivamente até os 6 meses de idade e de
forma complementar até os 2 anos ou mais.

 
 
 

BENEFÍCIOS DO
ALEITAMENTO

MATERNO

 
 

Ele não só o alimenta e o
torna mais forte, mas

também apresenta
diversos outros efeitos

positivos tanto para seu
bebê, quanto para você e

sua família.
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PROTEÇÃO

BENEFÍCIOS PARA
O BEBÊ

doenças como diarreia, alergia e infecções
respiratórias, por ser rico em anticorpos;
hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade.

O leite materno protege o bebê de:

DESENVOLVIMENTO

O leite materno é de mais fácil digestão e
ajuda no desenvolvimento de:

- Face, cavidade bucal e dentes;
- Aparelho digestivo;

- Inteligência.
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BENEFÍCIOS PARA
A MÃE E A
FAMÍLIA

Logo após o nascimento, o bebê ao sugar a mama provoca
a liberação de alguns hormônios. Um deles ajuda a diminuir
seu útero e, assim, voltar mais rápido ao tamanho normal,
diminuindo o sangramento.   

O contato da pele, a troca de olhares e o aconchego
oferecido fortalecem ainda mais esse laço.

AUMENTA O VÍNCULO MÃE-BEBÊ

DIMINUI O SANGRAMENTO MATERNO

DIMINUI O RISCO DE  DIABETES TIPO 2

Você tem menor risco de desenvolver essa doença
proporcionalmente a cada ano que você amamenta seu
filho.  
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BENEFÍCIOS PARA
A MÃE E A
FAMÍLIA

   É UMA FORMA NATURAL DE EVITAR NOVA GRAVIDEZ  
No entanto, isso só acontece quando você

ainda não menstruou novamente após o
parto, o seu leite é a única fonte de

alimento para seu bebê e é oferecido a
qualquer hora do dia ou da noite sem

restrições, e seu bebê ainda não
completou seis meses de vida.

 
 

É prático: está
sempre pronto

e na
temperatura

certa

Diminui o risco de
câncer de mama e

de ovário

É mais econômico:
Não tem custo
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Até os 6 meses o leite materno é o alimento mais
perfeito e completo para o seu bebê, não

precisando de qualquer complemento, nem água e
sucos. 

 Após esse período a amamentação deve continuar
até os 2 anos ou mais, complementada por outros

alimentos saudáveis.

BENEFÍCIOS
NUTRICIONAIS DO

LEITE MATERNO PARA
A SAÚDE DO BEBÊ

Ele fornece toda energia e
nutrientes que seu bebê precisa,
tem fácil digestão (evitando as
temidas cólicas intestinais) e

também possui diversos fatores
imunológicos que irão protegê-lo

de infecções e doenças dos
primeiros dias até os anos

seguintes.
9
 



Produzido em pequena quantidade, mas
suficiente para o tamanho do estômago do seu
bebê;

Em geral, após o 15º dia começa a
sua produção;
A consistência e coloração podem
variar;
Possui mais açúcar, gordura e
nutrientes;
O leite do início da mamada tem
mais água e o leite do final da
mamada tem mais gordura e
proteína, por isso é importante o
bebê esvaziar completamente uma
mama antes de ir para a outra.

LEITE MADURO

FASES DO
LEITE MATERNO

COLOSTRO
É o leite dos primeiros dias;
Chamado de “ouro líquido”
pela sua importância para

o recém-nascido;

Rico em proteínas, vitaminas, minerais e anticorpos;
É considerada a primeira “vacina” para o seu bebê;
A composição do leite vai se modificando
gradativamente até que seu leite fique maduro.
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USO DE BICOS,
CHUPETAS,

MAMADEIRAS E OS
TABUS DA

AMAMENTAÇÃO
A amamentação deve ser iniciada assim que
possível;

Esse momento garante ao Bebê ter contato
com as "bactérias do bem" da pele e do leite
materno, para ajudar na futura formação do
seu sistema imune;

Ajuda a manter o bebê quentinho nos
primeiros momentos de sua vida;

Sinaliza ao corpo da mãe que o bebê chegou e
precisa de leite. Assim, favorece as próximas
amamentações do bebê;

 IMPORTÂNCIA DO
CONTATO PELE A PELE
E DA AMAMENTAÇÃO
NA PRIMEIRA HORA 

Fortalece o vínculo entre
mãe e filho, 
além de ajudá-la a
reconhecer sinais de 
fome do seu bebê.
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Organização Mundial de Saúde (OMS) indica, como um
dos passos para o sucesso do aleitamento materno, que o
bebê seja colocado em contato pele a pele com a mãe
logo após o parto, por no mínimo uma hora.

 
Vale lembrar que este contato na primeira hora não

deve ser interrompido para os cuidados de rotina do
recém nascido.

 
O contato pele a pele deve ser incentivado

independente do tipo de parto, seja ele via vaginal
ou cesárea.

          É seguro, barato e tem benefícios      
 comprovados pela CIÊNCIA a curto e  a longo

prazo, tanto para as mães quanto para as
crianças

O CONTATO PELE A
PELE E A
AMAMENTAÇÃO
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O Ministério da Saúde indica
a amamentação, no mínimo,

até os dois anos de idade,
sendo os seis primeiros meses

de amamentação exclusiva
(onde não é necessário dar ao

bebê nenhum outro tipo de
líquido como água, chás ou

sucos).

Caso a mãe não esteja em
condições de fazer o contato
pele a pele, uma outra opção

é que o contato pele a pele
seja realizado entre o pai e o

bebê.

Vale lembrar que é
importante a mãe

sempre se manter bem
hidratada no período

da amamentação. Beba
bastante água!

O CONTATO PELE A
PELE E A
AMAMENTAÇÃO
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LIVRE DEMANDA, SINAIS
DE FOME E SACIEDADE E 

COMO MANTER A
PRODUÇÃO DO LEITE

Como reconhecer os sinais de quando o
bebê está com fome e quando está
satisfeito?

O que é importante para manter a
produção do leite?

O QUE É A LIVRE
DEMANDA?

Oferecer o peito sempre
que a mãe perceber que o

bebê sente fome ou
quando a mama estiver

bem cheia, sem tempo ou
horário fixo para as

mamadas
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Acorda;
Faz barulhinho;
Suga a mão;
Mexe a cabeça
procurando o bico do
peito;
Chora

SINAIS DE FOME:

O choro é o último sinal de fome.
Nesse momento, o bebê pode ter
até dificuldade de pegar o peito.

A LIVRE DEMANDA DO LADO
DA MAMÃE TAMBÉM CONTA!

Se a mamãe sentir a mama
muito cheia, dolorida, pode

amamentar seu bebê ou fazer a
ordenha.

ATENÇÃO! 

SINAIS DE QUANDO O
BEBÊ ESTÁ SATISFEITO:

Para de mamar;
Larga o peito; 
Adormece

COMO SABER QUE
É HORA DE
AMAMENTAR?
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A produção do leite depende do esvaziamento da
mama e da hidratação adequada da mamãe. Por
isso, quanto mais o bebê mamar e mais hidratada
você estiver, maior será a produção do leite!

ESTÍMULO PARA PRODUÇÃO

COISAS QUE PODEM ATRAPALHAR O
ESVAZIAMENTO DA MAMA:

Má pega
Uso de chupetas
Mamadas infrequentes

DICA
 A retirada do leite pode
ajudar quando a mama

está cheia demais para o
bebê abocanhar.

 
LEMBRETE: O leite

retirado pela ordenha, pode
ser doado para um banco

de leite

COMO MANTER A
PRODUÇÃO DO
LEITE?
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Não existe uma regra para qual posição você e
seu bebê devem ficar! A melhor escolha é aquela
mais confortável para os dois, onde ocorre a pega

correta!
 

É importante que o bebê fique totalmente
apoiado, virado para você e bem junto ao seu

corpo, com a cabeça alinhada à coluna e o nariz
na direção do mamilo, e com os braços livres.

Pega Correta
Durante a amamentação, a

boca do bebê deve estar bem
aberta e com os lábios para

fora, as bochechas devem ficar
arredondadas como se

estivessem cheias. O bebê deve
estar virado para a mãe com o

queixo tocando os seios.

QUAL A MELHOR
POSIÇÃO

PARA AMAMENTAR SEU
BEBÊ?
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ALGUMAS
POSIÇÕES

O bebê fica com a barriguinha
encostada na mãe, enquanto é
segurado por baixo do seu corpo
com os dois braços materno.

POSIÇÃO DO JOGADOR DE
FUTEBOL AMERICANO

O bebê é colocado no colo
da mãe e apoiado com uma

das mãos da mãe.

POSIÇÃO SENTADA
(TRADICIONAL)

POSIÇÃO EM PÉ

O bebê é colocado debaixo do
braço da mãe com as suas pernas
para trás, na lateral do corpo da
mãe. Muito útil para gêmeos (um
de cada lado).
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O bebê fica sentado numa das
coxas de frente pra mama e a
mãe o segura apoiando suas
costas. Esta posição é ideal para
bebês com mais de 3 meses que
já seguram bem a cabeça e para
aqueles que apresentam refluxo.

ALGUMAS
POSIÇÕES

POSIÇÃO DEITADA

Esta posição é confortável para
ambos, sendo útil quando você

está cansada e no pós parto.
Mas muito cuidado para não

dormir por cima do bebê
evitando acidentes! 

A mulher fica de lado,
podendo apoiar sua cabeça

no braço ou numa almofada. 
Deve-se oferecer a mama que está mais

próxima do colchão.

POSIÇÃO SENTADA EM POSIÇÃO DE CAVALINHO
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USO DE BICOS,
CHUPETAS E

MAMADEIRAS 

Chupetas, bicos e mamadeiras;

A influência dos bicos na
amamentação;

Perguntas e dúvidas frequentes.

Sugar em mamadeira ou bico de
silicone pode confundir o bebê,
independente do tipo de bico. A

maneira de sugar o peito é única e
diferente dos outros bicos.

 
As vezes alguns pensamentos e falas
de outras pessoas podem influenciar

o uso de chupetas e mamadeiras.
Vamos entender o que isso pode

causar...
 20



MAMADEIRA
A mamadeira é uma importante fonte de
contaminação. São difíceis de limpar e
necessitam de higiene adequada (lavagem
e esterilização) antes e depois de cada
mamada, sendo assim menos prática. A
contaminação do leite e do bico da
mamadeira pode adoecer o bebê.

Não há comprovação da
segurança e benefício dos

bicos de silicone para a maior
duração do aleitamento

materno, mas as desvantagens
são parecidas com a

mamadeira e a chupeta.

Além de interferir no aleitamento materno, o
uso de chupeta está associado à maior

ocorrência de candidíase oral (sapinho) e
inflamação de ouvido. 

O uso desses bicos e a falta de atividade dos
músculos da face usados para mamar no peito

pode levar a problemas na mastigação, na fala,
no alinhamento dos dentes e na respiração

CHUPETAS

CHUPETAS, BICOS
E MAMADEIRAS BICOS DE SILICONE
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A diminuição das mamadas pode fazer com que o leite
materno seque se não houver a estimulação pela
ordenha. A melhor maneira de evitar que o leite seque é
dar o peito logo após o nascimento e todas as vezes que
o bebê quiser, junto, se necessária, da ordenha do leite.

Esse uso pode causar a famosa ''confusão de bicos''. Ela
pode surgir a partir do momento em que o bebê
experimenta o bico artificial, que, entre outras diferenças,
tem a sucção mais fácil quando comparado ao seio.

A confusão de bicos pode estimular o choro, a
resistência e a dificuldade de continuar com a

criança mamando no peito. Poucas mamadas na
mamadeira, podem levar ao desmame.

A INFLUÊNCIA DOS
BICOS NA
AMAMENTAÇÃO

O USO DE BICOS DE SILICONE E
MAMADEIRAS PODEM INFLUENCIAR
NEGATIVAMENTE A AMAMENTAÇÃO!
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ORDENHA,
ARMAZENAMENTO E

DOAÇÃO DO LEITE
MATERNO

Por que ordenhar?

Quais preparos devo ter antes de
ordenhar?

Como ordenhar?

Como guardar, aquecer e oferecer o 
leite ordenhado?

23



Para ajudar o bebê a fazer
a pega correta (mamas

muitos cheias são dificeis
para o bebê pegar).

Para ofertar leite materno a
bebês ainda não preparados

para sugar o seio.

Para manter o aleitamento
materno quando a mãe
precisa se ausentar por
algumas horas, por exemplo,
na volta ao trabalho.

Para aumentar a produção
de leite. Quanto mais

estimular, mais leite terá!

Para doar leite a um banco
de leite.

POR QUE
ORDENHAR?
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PREPARO PARA A
ORDENHA

 Utilize um pote/frasco de vidro com tampa de plástico;
 Lave com água e sabão;
 Ferva a tampa e o frasco por 20 minutos;
 Feche bem o frasco depois de seco;
 Retire anéis, pulseiras e relógio;
 Prenda os cabelos e use touca ou um lenço limpo na
cabeça;
 Use máscara ou lenço na boca, e evite falar, espirrar
ou tossir enquanto estiver ordenhando
 Lave cuidadosamente as mãos e antebraços

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

COMO SE PREPARAR PARA A ORDENHA?

Tampa de
PLÁSTICO

Frasco de
VIDRO

DICA: 
Identifique os frascos em

que os leites serão
colocados com NOME,

DATA e HORA da coleta

25



COMO REALIZAR A
ORDENHA?

Com a mão em "C",
colocar o polegar na
aréola ACIMA do mamilo
e o dedo indicador
ABAIXO do mamilo, entre
a auréola e a mama,
sustentando o seio com os
outros dedos;

3

Massagear a mama
com movimentos
circulares da aréola
para a base do seio; 

1

 Posicionar o
recipiente em que
será coletado o
leite materno
próximo ao seio;

2

Pressionar o polegar e o dedo indicador,
um em direção ao outro, pressionando o
seio em direção ao corpo;

4
26



COMO REALIZAR A
ORDENHA?

Despreze os primeiros jatos, assim
melhora a qualidade do leite;

5

Alterne a mama
quando o fluxo de
leite diminuir,
repetindo a
massagem e o ciclo
várias vezes;

6

No início, o leite pode não
fluir, mas depois de
pressionar algumas vezes, ele
começará a pingar.

7
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COMO AQUECER?
Aqueça o leite em banho maria (água
quente em fogo desligado), agitando o
vidro lentamente para misturar os seus
componentes

ATENÇÃO! 
O leite não deve ser fervido nem aquecido

em microondas, pois este tipo de
aquecimento pode destruir seus fatores de

proteção.

COMO OFERECER?
No copinho, xícara ou colher!
Posicione seu bebê quase sentado, com a
cabeça apoiada. Em seguida, encoste a
borda do copo no lábio inferior dele,
deixando o leite tocar a sua boquinha.
O bebê fará movimentos de lambida do
leite e depois engolirá.

O ARMAZENAMENTO
DO LEITE

COMO GUARDAR?

O leite deve ser guardado no
frasco da ordenha, bem

fechado! 
Sua validade é de 12h na

geladeira ou 15 dias no freezer
ou congelador

28



Após a chegada do bebê é necessário o aumento
da ingestão de líquidos e calorias além do habitual
para auxiliar a produção de leite, por isso, é muito
comum observar o aumento de apetite e sede da

nova mamãe nesse período. 
 
 

ALIMENTAÇÃO
DA NUTRIZ

Além disso, é comum
surgirem outras dúvidas
sobre perda de peso e

quais alimentos deveriam
ser recomendados ou

evitados na sua dieta. A
seguir, traremos

informações que podem
responder a essas dúvidas.
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ALIMENTAÇÃO DA
NUTRIZ

O ideal é ter uma alimentação variada e
equilibrada, atendendo as necessidades
aumentadas de calorias e proteínas no
período da amamentação, além de vitaminas
e minerais. Prefira sempre alimentos in
natura ou minimamente processados, como
vegetais, legumes, frutas, carnes, ovos e
cereais, evitando os ultraprocessados.

FIQUE ATENTA À HIDRATAÇÃO

A água é a matéria prima para a produção do
leite, por isso é importante sua hidratação
durante a lactação. Assim, mantenha sempre
uma garrafa de água por perto e beba o
suficiente para saciar a sede e manter a urina
diluída e clara. Além disso, não substitua a
água por refrigerantes e outras bebidas
açucaradas.

ALIMENTAÇÃO
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Licença Maternidade;

Licença Amamentação;

Manutenção do Emprego;

Creches ou Berçários.

OS DIREITOS DA
MULHER QUE 

AMAMENTA

31



OS DIREITOS DA
MULHER QUE
AMAMENTA

     LICENÇA MATERNIDADE

 

A Constituição Federal (Art. 7º) e a Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT (Art. 392) garantem a licença
maternidade de 120 dias para todas as trabalhadoras
podendo iniciar a partir do primeiro dia do 9º mês.

Assim, todas as mulheres que têm vínculo empregatício
formal (“carteira assinada”) ou autônomas que
contribuam regularmente para o INSS têm direito a
este benefício, sem prejuízo de salário.

Vale ressaltar que, se a gestante
precisar ou desejar entrar de
licença antes do parto, a partir de
36 semanas de idade gestacional,
já começará a contar aí os 120
dias.

32



OS DIREITOS DA
MULHER QUE
AMAMENTA

 

Se a mulher trabalhar numa empresa que faça parte do
Programa Empresa Cidadã (Lei 11.770/2008) terá
direito a 180 dias de licença maternidade, assim como o
pai empregado terá direito a 20 dias de licença
paternidade. Pela CLT, a licença paternidade de 5 dias.

Esta lei também autoriza a extensão da licença
maternidade para as servidoras públicas de forma
facultativa. 
Consulte o setor de recursos humanos do seu local de
trabalho para se informar melhor.
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      LICENÇA AMAMENTAÇÃO

 

A mulher que trabalha em empresa que não adotou a
licença de 180 dias, ao retornar ao trabalho, tem o
direito de fazer dois descansos remunerados de meia
hora por dia para amamentar o bebê, até que ele
complete seis meses de idade.

Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis)
meses poderá ser  dilatado, a critério da autoridade
competente.

Muitas mulheres preferem acumular estas horas e
estender a licença maternidade por mais 15 dias.
Recomenda-se também pactuar com a chefia para
gozar as férias logo na sequência para assim garantir
o maior tempo de aleitamento exclusivo (CLT -396)

OS DIREITOS DA
MULHER QUE
AMAMENTA

34



A mulher tem a garantia legal de manutenção do
emprego, sendo proibida por Lei a dispensa
arbitrária ou sem justa causa durante o período de
gestação e lactação, desde confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto (Ato das
Disposições   Constitucionais Transitórias   -   Art.10.
inc.II. alínea b).

MANUTENÇÃO DO EMPREGO

OS DIREITOS DA
MULHER QUE
AMAMENTA
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As mulheres que trabalham em empresas regidas
pela Consolidação das Leis do Trabalho, onde
trabalham mais de 30 mulheres com mais de 16
anos de idade, tem direito a contar com um local
apropriado à permanência de seus filhos no
período de amamentação. 

CRECHES OU BERÇÁRIOS

Esse direito pode ser
atendido com creche própria
ou conveniada pela empresa,

e está assegurado
(CLT - Art.389).

OS DIREITOS DA
MULHER QUE
AMAMENTA
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Se for possível e desejado, peça para
alguém levar o bebê ao seu trabalho para
você amamentá-lo.

Converse com seu chefe para ver a
possibilidade de você ter maior
flexibilidade nos horários de trabalho,
como chegar mais tarde, sair mais cedo,
reduzir a carga horária.

Fale ao seu chefe e seus colegas a
importância de amamentar, explique
especialmente os benefício do leite materno
e como ele protege seu filho, assim ele
ficará menos doente e contribuirá para ter
menos faltas ao trabalho.
 

VOLTA AO TRABALHO E ALGUMAS DICAS
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a
Sociedade Brasileira de Pediatria orientam a
manutenção da amamentação durante a
pandemia, já que até o momento não foi provado
que o vírus passe através do aleitamento materno. 

AMAMENTAÇÃO E
COVID-19

Pelo contrário, está se
estudando se o leite
materno de mães que
tiveram a doença, pode
ajudar no tratamento
para a COVID-19.
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Em caso de opção pela extração
do leite, siga as normas do
Ministério da Saúde e Banco de
Leite para o armazenamento e
oferta do leite materno.

A mãe que quiser doar o leite
materno, deve entrar em contato
com o banco de leite para seguir
as instruções.

Coloque seu bebê para
dormir, se possível, a pelo
menos, 1,5m - 2m de
distância de você. Essa
atitude diminui a exposição
às gotículas infectantes.

Mãe com suspeita ou confirmação, deve aguardar 14 dias
após primeiro dia de sintoma ou exame positivo para

poder doar.

4

5

6

Em caso de sintomas
gripais, procure

orientação médica.
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Lave as mãos e os braços com água e sabão por pelo
menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou antes de 
 ordenhar o leite materno.

Em caso de suspeita ou confirmação do resultado positivo
para COVID, a mulher precisa seguir as medidas
apresentadas a seguir, com o propósito de reduzir o risco
de transmissão do vírus através de gotículas respiratórias
durante a amamentação do bebê e em outros momentos:

Use máscara facial
(cobrindo completamente
nariz e boca) e evite falar
durante as mamadas.

A máscara deve ser
imediatamente trocada em
caso de tosse ou espirro ou
a cada nova mamada;

As mães caso positivem
para COVID podem

amamentar sim, desde que
estejam em condições

estáveis e que seja o desejo
delas.

 
 

A AMAMENTAÇÃO
DEVE SER MANTIDA?

1

2

3
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  1ª HORA

A primeira hora logo após o nascimento é um momento
importante para o sucesso da amamentação. 

 
Os benefícios do leite materno já começam a ter efeito

nesse momento, protegendo o bebê.

Em casos em que há suspeita ou
confirmação da infecção da mãe

por COVID-19, está contraindicado
fazer o contato pele a pele assim

que o bebê nascer.

Porém, amamentar ainda
na primeira hora pode e é
recomendado, após higiene

(banho no leito) e colocação
de máscara.

DURANTE O
PARTO
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O parto é um momento muito especial na vida de
uma mulher, mas também difícil e desafiador,

carregado de medo e ansiedade. Por isso, nessa
hora, você vai precisar de um ambiente tranquilo e
acolhedor, acompanhada por seu companheiro ou
outra pessoa da sua escolha e será atendida por
uma equipe de profissionais de saúde que estará

lá para te ajudar.

 PARTO HUMANIZADO E
O ALÍVIO ALTERNATIVO

DA DOR
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É seu direito ter um acompanhante durante todo o
parto e no pós-parto. Escolha uma pessoa querida,
para te incentivar e participar desse momento único. 

Durante o parto, você deve ficar livre para escolher
a posição mais confortável, além de andar e se
movimentar. Pode até dançar se quiser!

Olhe alguns exemplos de posição:

PARTO
HUMANIZADO

IMPORTANTE: No pré-natal, converse com seu médico
e/ou enfermeira obstetra sobre suas expectativas a
respeito do parto.  Exponha seus medos e desejos e tire
todas as suas dúvidas. Eles vão ajudá-la a entender e
preparar-se para esse momento.

43



PARTO
HUMANIZADO

Nada de jejum! Para não faltar energia
durante o trabalho de parto, você pode
ingerir líquidos e alimentos leves, se tiver
vontade.

Procedimentos invasivos só devem ser realizados
quando necessários e devem ser avisados e
explicados a você antes de sua realização. São
exemplos a episiotomia, o uso de fórceps e a
operação cesariana.

Se permitido no Hospital, uma
doula pode permanecer com
você de forma contínua. Ela
não substitui seu direito ao
acompanhante.

Assim que nascer, seu bebê deve ir
direto para o seu colo, para ficar
em contato pele a pele com você:
isso ajudará na amamentação e a
mantê-lo tranquilo e quentinho!
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Você sabia que é possível
aliviar a dor do parto

fazendo uso de métodos
não farmacológicos e com

resultados muito
satisfatórios?
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ALÍVIO
ALTERNATIVO
DA DOR

 DICAS PARA O ALÍVIO DA DOR:

Um ambiente com iluminação
baixa, poucos ruídos e com
privacidade pode te deixar mais
confortável nesse momento.

Algumas gotinhas de óleo de
lavanda em um tecido pode te
trazer uma sensação de calma
também!

Que tal pedir uma música?
Você pode escolher aquelas
que mais te agradam e te
ajudam a relaxar.

Experimente sentar sobre a
bola suíça! Você pode fazer
movimentos circulares.



ALÍVIO
ALTERNATIVO
DA DOR

Se o(a) acompanhante estiver
presente, peça uma massagem! O
contato físico diminui a ansiedade
e o estresse emocional.

Que tal tomar duchas
aquecidas? Ajuda a relaxar a
musculatura e a aliviar a dor
lombar.

Já pensou em sentar na banqueta
ou movimentar-se no cavalinho?
Pode trazer maior conforto e
ainda reduzir a dor.

Você sabia que movimentos
respiratórios de inspiração e
expiração longos ajudam a
acalmar o corpo e a mente?
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Na sua alta da
Maternidade, será

agendada uma consulta no
Ambulatório de Puerpério e

será entregue um
encaminhamento para

acompanhamento do seu
bebê.

Em caso de dificuldades com o aleitamento, você
será encaminhada para o Ambulatório de

Amamentação do HUGG ou outra unidade de
referência mais próxima da sua residência. 

Caso seu bebê necessite de
internação, é seu direito, e
do pai da criança, ter livre
acesso  e permanecer junto
ao recém nascido 24 horas
por dia.
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ALTA DA
MATERNIDADE



PERGUNTAS E
DÚVIDAS

FREQUENTES

MAS O BEBÊ QUER MAMAR TODA HORA, ISSO É
NORMAL?

VOU VOLTAR A TRABALHAR. E AGORA???

Fique calma, damos um jeito!
Enquanto não volta ao trabalho, tente manter seu bebê
mamando só no peito e treine a ordenha.
Quando voltar a trabalhar, é importante continuar
amamentando com frequência enquanto estiver em casa
e realizar a ordenha enquanto estiver no trabalho, para
manter a produção do leite.

Depende! Bebês recém nascidos precisam mamar mais
vezes, porque ainda são muito pequenos. Mamam de 8 a
12 vezes por dia. Depois, eles mesmos acham seu ritmo.
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PERGUNTAS E
DÚVIDAS
FREQUENTES

POSSO AMAMENTAR COM O SLING?

Sim, esta posição deixa seus braços mais livres para fazer
atividades do cotidiano, já que o bebê está seguro pelo
Sling. O bebê deverá ser mantido sentado ou deitado,
dependendo da posição em que ele ficar mais confortável,
e a mama que é oferecida é a mais próxima da boquinha
dele.

COMO EVITAR MACHUCADOS NAS MAMAS?

Posicione o bebê corretamente: problemas com a pega ao
seio são as principais causas de fissuras nos mamilos. Lave
os mamilos apenas na hora do banho, pois lavagens
frequentes podem retirar a proteção natural da pele. Evite
o uso de cremes e sabonetes sobre o mamilo. Após a
mamada, tire o bebê do peito com cuidado colocando o
dedo no canto da boquinha entre a língua e o mamilo, e
tire o bebê delicadamente.
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PERGUNTAS E
DÚVIDAS
FREQUENTES

QUAIS ALIMENTOS DEVO EVITAR?

Alimentos ultraprocessados (enlatados, embutidos,
congelados, refrigerantes, salgadinhos, frituras, doces, entre
outros) devem ser evitados, pois apresentam grande
quantidade de açúcar, sal e gordura podendo trazer
problemas de saúde.

POSSO TOMAR CAFÉ?

Sim, mas recomenda-se que sua ingestão seja
moderada. Bebidas contendo cafeína (incluindo
café, chás, bebidas energéticas, chocolate entre
outros) não devem ultrapassar cerca de 3
xícaras pequenas de café por dia, pois essa
substância pode passar pelo leite e causar
irritabilidade ao bebê. Evite tomar a noite para
não interferir no sono da mãe e do filho.
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PERGUNTAS E
DÚVIDAS
FREQUENTES

OS ALIMENTOS QUE EU COMO PODEM CAUSAR
CÓLICAS NO MEU BEBÊ?

Não há nenhuma relação comprovada da alimentação da
mãe e cólicas no bebê.   Alimentos como feijão, brócolis,
couve-flor, repolho e batata doce, temperos como alho e
cebola e até o leite de vaca, podem causar gases nas
mães e desconforto intestinal na criança. Por isso, em
casos de desconfortos recorrentes evite o consumo desses
alimentos próximo aos horários de mamada.

POSSO PERDER PESO ENQUANTO ESTOU
AMAMENTANDO?

O próprio ato de amamentar auxilia na perda
de peso da mãe. Sendo assim, o período de
aleitamento não é hora de se preocupar em
fazer dietas restritivas para perder peso.
Lembre-se que você precisa de força e
resistência para atender as exigências
nutricionais e psicológicas para amamentar.
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PERGUNTAS E
DÚVIDAS
FREQUENTES

A ALIMENTAÇÃO DA MÃE INTERFERE NA
COMPOSIÇÃO DO LEITE?

Depende. As quantidades de proteínas, carboidratos,
gorduras e alguns minerais independem da alimentação da
mãe. Mas deve evitar alimentos ricos em gordura trans e
saturada e preferir os alimentos ricos em ômega-3, como:
sardinha, pescadinha, linhaça, chia e beldroega. E lembre-
se de sempre beber água: é muito importante que esteja
hidratada para produzir o leite.

Não! O leite materno possui sempre as quantidades exatas
de calorias e nutrientes que o seu bebê precisa para crescer
de forma saudável quando ele está conseguindo esvaziar
as mamas. E quanto mais ele mamar, mais leite será
produzido para alimentá-lo. 

O LEITE MATERNO PODE SER FRACO?
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PERGUNTAS E
DÚVIDAS
FREQUENTES

MAS E QUANDO EU
VOLTAR AO TRABALHO?

TEREI QUE PARAR DE
AMAMENTAR E DAR

MAMADEIRA?

Não! A mãe pode amamentar nos momentos em que
estiver em casa e retirar e guardar seu leite para ser
oferecido ao bebê por copinho enquanto ela estiver
trabalhando. Não há necessidade de dar mamadeira,
nem outros alimentos para a criança nos seis primeiros
meses.

O BEBÊ PRECISA DE ALGUM COMPLEMENTO DURANTE
O ALEITAMENTO EXCLUSIVO?

Não! Tudo o que ele precisa para se manter nutrido e
saudável é o leite materno. Não há necessidade de
oferecer água, vitaminas, probióticos ou qualquer outro
complemento até os 6 primeiros meses de vida. 
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PERGUNTAS E
DÚVIDAS
FREQUENTES

SE MEU LEITE NÃO SUSTENTAR E O BEBÊ CHORAR DE
FOME?

COMO POSSO ACALMAR MEU BEBÊ SEM USAR A
CHUPETA?

Há outras formas de acalmar o bebê como fazer carinho,
dar colo, cantar e amamentar. A chupeta pode fazer com
que a criança fique quieta, mas não significa que sua
necessidade foi atendida, antes de oferece-la é importante
pensar nos riscos e benefícios

O choro é a única forma do bebê se comunicar nos
primeiros meses de vida. Nem sempre que o bebê chora é
por fome; pode estar com cólica, frio ou calor, molhado, ou
simplesmente querendo carinho (colo). Observe ainda se o
bebê está fazendo xixi e cocô. Se ele estiver bem alimentado
você vai trocar 5 a 7 fraldas por dia. O pediatra também
fará essa avaliação pelo ganho de peso.
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-
Projetos de extensão envolvidos:

 
Espaço Educativo para o Cuidado de Mãe e

Bebê (EEAP/UNIRIO)
-

Incentivo e promoção do aleitamento
materno: trilhando o

caminho para uma alimentação saudável
(Escola de Nutrição/UNIRIO)

-
Implantação do Programa de Incentivo e

Apoio ao Aleitamento
Materno no HUGG/UNIRIO

"Lembre-se: a amamentação faz bem para o
seu filho e para o planeta!" (SMAM 2020)
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