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Aleitamento  
Materno 2 

CUIDADOS COM AS MAMAS 

• Após a mamada deve passar no mamilo e 
aréola um pouco do seu leite e deixar secar 
por breves minutos. O leite materno parece 
ser um hidratante natural e cicatrizante. 

• Quando sentir as mamas cheias ou doridas 
pode massajá-las suavemente e retirar o leite 
em excesso manualmente ou com a bomba 
extratora para evitar o “ingurgitamento 
mamário”. 

• Se as sentir inflamadas aplique gelo 
embrulhado num pano ou compressa fria por 
alguns minutos, duas ou três vezes ao dia. 

• Não precisa lavar os mamilos antes e depois 
das mamadas. Não deve usar sabão, nem 
esfregar com a toalha. Pode usar protetores 
dos mamilos. 

• Para a higiene das mamas deve tomar banho 
diário. A lavagem frequente remove os óleos 
naturais da pele, que fica desidratada e com 
gretas. 

• A mãe deve manter os mamilos ao ar, sempre 
que possível, no intervalo das mamadas. 

• Esteja atenta ao aparecimento de comichão, 
dor intensa, mamilo e aréola avermelhada, 
pele brilhante ou fina. Se isso acontecer deve 
avisar o seu Médico ou Enfermeiro de Família! 

VOLTAR AO TRABALHO 

A lei portuguesa (código trabalho nº 47) apoia o 
aleitamento materno.  

Mas, por vezes, a ansiedade e o stress do trabalho 
ou o facto de ser longe de casa, causam algumas 
dificuldades.  

Apresentamos-lhe algumas sugestões:  

• Tente colocar o bebé numa ama ou creche perto 
ou no local de trabalho. 

• Alguém poderá levar o bebé para o local de 
trabalho para que possa fazer uma pausa para 
amamentar. 

• A mãe pode sempre retirar o leite antes de sair 
de casa e deixá-lo para ser dado ao bebé. 

• No local de trabalho, deve retirar o leite com a 
frequência com que o bebé mamaria. 

• Amamente sempre que estiver em casa, logo pela 
manhã, à noite e sempre que possível. 

 

 

 

 
 

• Estimular a produção 

• Horário de amamentação 

• Conservação do leite  

• Cuidados com as mamas 

• Voltar ao trabalho 
Se tiver dúvidas, contacte o 

seu Enfermeiro ou  

Médico de Família! 



  COMO ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE LEITE? 

• Pegar no bebé carinhosamente, tocar, ouvir e olhar para 
ele. 

• Amamentar num local tranquilo, sem barulho.  

• Dar de mamar sempre que o bebé pedir -  são muito 
importantes as mamadas noturnas! Não estar mais de  
3-4 horas sem dar de mamar principalmente no 1º mês 
de vida. 

• Aplicar compressas de água morna nas mamas ou tomar 
um banho quente para facilitar a saída do leite, se 
necessário. 

• Massajar ou estimular levemente as mamas (pressionar 
a mama delicadamente com a mão fechada na direção 
do mamilo).  

• Pedir para que lhe massagem as costas e o pescoço.  

• Ter contacto pele-a-pele com o bebé. 
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ATEN
ÇÃO

:   N
ão congelar o leite 2 vezes, nem

 usar m
icro-ondas para o descongelar!  

EXTRAÇÃO DO LEITE MATERNO 

• Antes da manipulação do leite lavar muito bem as 
mãos. 

• Deve extrair manualmente os primeiros jatos de leite e 
eliminá-los. 

• Pode usar um saco para conservação do leite materno 
adequado para o efeito ou biberão esterilizado. 

• Fechar bem o biberão/saco após a extração do leite. 

• Colocar o recipiente sob água com gelo, durante 1 a 2 
minutos, para depois ser colocado na zona mais fria do 
frigorífico ou congelador. 

• A quantidade de leite a ser conservada deve ser 
aproximadamente a que o bebé ingere em cada 
mamada. 

• Não se deve esquecer de colocar no recipiente, a hora 
e o dia em que foi extraído o leite. 

QUANTAS VEZES E QUANTO TEMPO DEVE O BEBÉ MAMAR? 

• Alimente o seu bebé sempre que ele quiser. 

• Acorde o seu bebé e amamente quando este dormir 3-4    
horas ou se sentir a mama cheia. 

• O número e a duração das mamadas são variáveis de 
bebé para bebé. Normalmente varia entre 8 e 12 mamadas 
por dia, com intervalos de 3 a 4 horas (no máximo). 

• À medida que o bebé vai crescendo, vai          
estabelecendo uma rotina (menos cansativa), com 
intervalos maiores entre as mamadas. 

• Verifique que o bebé faz uma "boa pega". 

SINAIS QUE O BEBÉ ESTÁ A RECEBER O LEITE NECESSÁRIO 

• Fará mamadas frequentes durante o dia e pausas mais 
longas durante a noite. 

• A mamada termina com o bebé a soltar 
espontaneamente a mama, saciado, bem acordado ou 
bem adormecido. 

• A partir do 5º dia as fezes costumam ser amarelas e 
grumosas. 

• A partir do 4º dia o bebé urina, em média, 6-8 vezes/dia.  

• Vai aumentando de peso 
gradualmente nos primeiros dias 
de vida. Pode perder peso, mas 
tende a recuperar aos 10 dias o 
peso com que nasceu. 
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