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Amamentar
é um ato
de amor

Amamentar é um ato de amor, de
entrega, de doação em todos os
aspectos, não somente físico, mas
emocional também. Além de nutrir,
estreitamos o vínculo com o bebê
e isso é incrível, mas não é fácil
nem instantâneo como nos filmes
e requer, pelo menos em partes,
conhecermos bem a teoria para
não sofrer na hora da prática.

Não sou profissional na área, mas sou mãe com duas
experiências distintas: não amamentei a filha mais
velha e sigo amamentando exclusivamente em livre
demanda a mais nova. Vivi os dois lados da moeda e
sei de dicas preciosas que podem te ajudar a obter
sucesso na caminhada do aleitamento materno.
Toda as dicas que serão dadas aqui foram revisadas pela
fonoaudióloga e consultora em amamentação, Patricia
Loreto, para que você tenha segurança em colocá-las em
prática.
Mas antes das dicas, se te interessar saber um pouco
sobre o porque vivi duas histórias tão diferentes, te
convido a ler um resumo a respeito.

RELATO DA MINHA
PRIMEIRA
EXPERIÊNCIA COM
A AMAMENTAÇÃO

Valentina nasceu de parto normal/natural (sem intervenções
médicas desnecessárias) com 39 semanas e 5 dias, uma bebê a
termo, um parto tranquilo. Durante a minha primeira gravidez
mergulhei fundo nos estudos sobre parto natural e sabia de cada
termo, cada passo que seguiria pra ter minha bebê no colo como
havia sonhado. O que eu esperava era que a amamentação fosse
algo mais simples: colocar a bebê no seio e tudo fluiria
naturalmente. Ela nasceu e veio direto pros meus braços, de onde
não saiu por pelo menos uma hora, durante esse tempo ela
instintivamente já buscava meu seio e na primeira pega (que hoje
imagino que não tenha sido tão correta) um dos mamilos já
sangrava, o que se repetiu quando tentamos o outro.
Eu tinha muito leite e o colostro fluía normalmente, enquanto
estávamos no hospital eu sentia dores, mas achava que estava
tudo normal, afinal, lá mesmo tive acompanhamento de várias
enfermeiras, pediatra e fonoaudióloga que não falaram nada
sobre a pega dela. Nos dias que se seguiram, as coisas foram se
dificultando, meus seios são pequenos, auréolas pequenas e quase
não tenho bico, isso junto ao fato da pega não estar 100% correta
acarretou em início de bicos feridos e muitas dores.

Durante uma semana passei minhas tardes no banco de
leite que aqui em Palmas fica no Hospital Dona Regina,
lá recebi o auxílio e amparo de uma equipe maravilhosa,
verdadeiros anjos que me massageavam e me ensinaram
todos os cuidados, aprendi a fazer a “ordenha” manual e
corrigi a posição em que a Valentina pegava o seio.
Neste ponto, meu seio ainda sangrava e pra amamentar
eu só conseguia mordendo um pano e chorando bastante.
Tomei todos os cuidados que me ensinaram, pomada de
lanolina, compressa fria pra diminuir a produção de
leite, deixava os seios pegando sol e ar fresco,
ordenhava antes de cada mamada e mesmo assim a
situação não melhorava. Eu cheguei ao ponto em que a
Valentina acordava pra mamar eu chorava de tristeza
sabendo que começaria tudo outra vez, eu não tinha
alegria em amamentar apesar de ser meu sonho, além
disso, eu não conseguia descansar, quando ela dormia eu
ficava ansiosa pensando que ela logo iria acordar e
precisar mamar. No final da primeira semana de vida
da Valentina, as enfermeiras do banco de leite
detectaram uma leve icterícia e me orientaram ir ao
pronto socorro verificar a situação.

O sangue foi colhido e tivemos que internar, eu vinha de
uma semana exaustiva e tinha sido orientada a tirar um
pouco do leite e deixar que ela mamasse na mamadeira pra
que eu pudesse dormir pelo menos esta noite em especial,
mas tivemos que passar a madrugada no hospital com ela
no banho de luz. Segundo o pediatra que nos atendeu, o
banho de luz faz com que o bebê fique mais faminto e a
noite em que era pra eu dormir porque os seios estavam
extremamente feridos tive que praticamente dormir com ela
mamando, uma noite muito difícil.
Entrei em contato com a pediatra que me permitiu entrar
com o complemento entre as mamadas para que alguém
pudesse dar de mamar a meu bebê para eu poder dormir
um pouco e descansar o seio. Infelizmente uma mamada
que eu pulei me causou febre alta pela quantidade de leite
acumulado, então mais uma vez ao invés de descansar
fiquei sofrendo pelas dores no corpo.
Nos dias que se passaram a situação continuava a mesma,
mãe cansada, bebê guloso, seios feridos, leite demais.
Tentei de tudo, apelei pro bico de silicone no seio e foi
rejeitado, bombinha manual, pra extrair um pouco de leite
para ela tomar na mamadeira, feria mais ainda os meus
seios.

Quando a Valentina estava prestes a completar 15 dias tive uma
crise de dor nos rins (que também tive na gestação e de novo
no mês seguinte) e tive que passar o dia internada tomando
medicação enquanto a minha pequena ficava com a vovó, nessa
altura do campeonato ela já estava acostumada com o
complemento entre as mamadas.
Quando ela completou 16 dias eu passei a não oferecer mais o
peito, eu tinha chegado ao meu limite, não havia alegria em ser
mãe, em cuidar dela durante o dia, só havia uma mulher
esgotada e que acabava descontando em todos o stress de
noites não dormidas e seios machucados.
Hoje eu me arrependo somente de ter sido firme nessa decisão,
me pergunto por que não esperei o seio sarar pra tentar
recomeçar tudo, mas ao contrário fui adiando essa volta e
desisti.
Daí em diante aceitei tudo o que aconteceu e a Valentina
continuou somente no complemento, tenho certeza que fui até
meu limite da situação , e o maior problema na minha primeira
experiência, foi uma série de erros de algo que eu não
dominava, por isso hoje sei que é possível sim amamentar
mesmo depois de uma experiência mal sucedida, e o primeiro
passo além de querer, é se informar sobre tudo que pode
acontecer e se preparar para a amamentação.

MINHA SEGUNDA VIVÊNCIA COM A AMAMENTAÇÃO
Minha segunda vivência foi com a Olívia, que nasceu também
de parto normal às 39 semanas + 5 dias e da mesma forma
logo veio para meu seio. As primeiras mamadas dela também
doeram, mas não feriram meu seio, eu já tinha visto muitos
vídeos e lido bastante, sabia qual era a posição para a pega ser
mais eficiente e isso possibilitou que os primeiros dias fossem
infinitamente mais tranquilos. Meus mamilos também ardiam,
mas não feriram, eu sentia incômodo, mas não dor. Também
tinha muito leite e como num passe de mágica que nem em
meus melhores sonhos imaginei viver, em sete dias conseguia
amamentar sem incômodo nenhum. Seguimos por aqui em
aleitamento materno exclusivo e te digo que é um desafio
diário em vários aspectos, entre um deles, a volta da mulher
ao mercado de trabalho e até à vida social ativa, como manter
então o bebê somente no leite materno enquanto precisamos
desempenhar várias funções? É possível! Claro que não existe
malefícios em complementar, como eu disse eu sou a prova
dos dois lados da moeda, mas se amamentar exclusivamente
for o que você busca espero poder ajudar.

16

motivos para amamentar

Antes de tudo, acho válido que você saiba quais são os
benefícios da amamentação, afinal, serão pelo menos alguns
meses ou anos em que você se dedicará arduamente a essa
missão. Aliás, a Organização Mundial de Saúde incentiva que o
aleitamento materno seja de pelo menos 6 meses a 2 anos ou
mais.

1. O leite materno é o alimento mais completo e equilibrado, pois
atende a todas as necessidades de nutrientes e sais minerais da
criança até os 6 meses de idade.
2. Fácil de ser digerido, provoca menos cólicas nos bebês.
3. Colabora para a formação do sistema imunológico da criança,
previne alergias, obesidade e intolerância ao glúten.
4. Contém uma molécula chamada PSTI, responsável por
proteger e reparar o intestino delicado dos recém-nascidos.
5. O momento da amamentação aumenta o vínculo entre mãe e
filho e colabora para que a criança se relacione melhor com
outras pessoas.

6. Previne a anemia.
7. A sucção ajuda no desenvolvimento da
arcada dentária do bebê.
8. Quando o ômega 3 está presente no leite materno, o que varia
de mulher para mulher de acordo com sua alimentação, ele ajuda
no desenvolvimento e crescimento dos prematuros nos primeiros
meses de vida.
9. Ajuda no desprendimento da placenta, contribuindo para a
volta do útero ao tamanho normal. Com isso, também evita o
sangramento excessivo e, consequentemente, que a
mãe sofra de anemia.
10. Protege a mãe contra o câncer de
mama e de ovário.

11. Estudo publicado na American Journal of Obstetrics revela
que a amamentação reduz o risco de a mulher desenvolver
síndrome metabólica (doenças cardíacas e diabetes)
após a gravidez, inclusive para aquela que teve diabetes.
gestacional.

12. A amamentação dá às mães as sensações de bem-estar, de
realização, e também ajuda a emagrecer, pois consome até 800
calorias por dia (mas dá uma fome...).
13. É de graça, natural, prático, e não
desperdiça recursos naturais.
14. Está sempre pronto para ser transportado e ingerido (não
precisa nem aquecer).
15. Protege a mãe contra doenças cardiovasculares
16. Bebês que mamam exclusivamente no peito até os seis meses
têm menos risco de desenvolver asma e artrite reumatoide e
recebem uma proteína que combate vírus e bactérias do trato
gastrointestinal.
Sabendo desses
BENEFÍCIOS, espero
ter te dado

ÂNIMO e

vontade de
amamentar seu

BEBÊ

CUIDADOS COM OS
MAMILOS
DURANTE A GESTAÇÃO

Você não precisa fazer nada para preparar o peito para
amamentar. O seu organismo já cuida disso naturalmente ao
longo da gravidez.
Durante a gravidez, seus seios já vão se preparando. Esse é
um dos motivos para os seios crescerem tanto na gestação
-- os ductos mamários e as células que produzirão leite
estão se desenvolvendo, e a área fica mais irrigada de
sangue.
Existem várias informações distintas e até contraditórias,
alguns especialistas recomendam o uso de bicos, pomadas,
conchas, ou que se esfregue os seios durante o banho, já
outros especialistas dizem que não se deve fazer nada.
Pergunte sempre ao seu médico o que você deve fazer.
Nas minhas duas experiências, a única coisa que vi surtir
um efeito melhor foi tomar sol nas mamas durante alguns
períodos do dia no fim de gestação, isso aliás será muito
útil durante a amamentação também.

O LEITE E O COLOSTRO
Existem quatro tipos de leite materno, a composição pode
variar de acordo com a idade da criança, o período do dia e a
alimentação da mãe.
Os nutrientes do leite materno são essenciais para o
desenvolvimento infantil. Por isso, a mãe deve deixar o
pequeno sugar o peito até esvaziá-lo, garantindo que todos os
quatro tipos do alimento sejam aproveitados pela criança.
Entenda a diferença:
Colostro é o primeiro alimento
que o bebê recebe
É o líquido mais espesso e amarelado que surge antes do
parto e continua sendo produzido até por volta de sete dias
após o nascimento da criança. Ele contém anticorpos que são
aliados na proteção do recém-nascido. “É abundante em
vitaminas e fatores de maturação que ajudam no
desenvolvimento intestinal do bebê”, explica a nutricionista.
Os outros três tipos de leite materno são provenientes da
transformação do colostro. Esse amadurecimento costuma
acontecer aproximadamente 15 dias após o parto.

Leite materno anterior
É produzido e liberado no momento em que o bebê inicia a
mamada. É fluído, já que contém altos níveis de água. Também
é rico em lactose. Esse leite sozinho não consegue saciar a
fome do bebê, pois tem pouca proteína e pouca gordura
Leite materno intermediário
É a transição entre o leite anterior e
o posterior. Contém muita proteína.
Leite materno posterior
Surge apenas ao final de cada mamada. É rico em gordura e
em proteína. Sem ele, o bebê não fica saciado e não ganha
peso. “A privação do leite materno posterior pode dificultar o
desenvolvimento e causar até mesmo desconfortos e
problemas de saúde”, alerta a nutricionista.
Após a decida do leite, seus seios provavelmente estarão
cheios em poucos períodos de tempo, é preferencial que você
não pule as mamadas, pois pode assim acarretar em mamas
ingurgitadas e o bebê vai mamar, mas não estará saciado.
Caso aconteça, ordenhe as mamas antes do bebê mamar, para
assim ficar mais fácil dele alcançar a pega correta e seu seios
esvaziarem totalmente.

QUAL A MELHOR POSIÇÃO
PRO BEBÊ MAMAR?
Não sei se você ainda conhece o termo “pega correta”, mas
ele é crucial para que tudo flua bem na amamentação, esse
termo se refere a forma como o bebê abocanha o seio e se
for feito da forma errada trás algumas complicações que são
reversíveis porém dolorosas. O que fiz muito quando estava
no finzinho da minha segunda gestação, foi assistir alguns
vídeos incansavelmente para fixar as posições na minha
memória, cheguei até a treinar com uma boneca, isso me
facilitou muito nos primeiros dias.
Posição da Mãe: deitada ou sentada confortavelmente com as
costas e os pés bem apoiados. do Recém-nascido: alinhado a
mãe, de frente para o peito.

Pega: o recém-nascido deve abocanhar a maior parte da
areola (parte escura do peito), nunca somente o bico. A ponta
do nariz deve tocar a mama assim como o queixo. Durante a
mamada os lábios devem estar voltados para fora.

Nos primeiros dias de adaptação, recomendo total atenção na
posição da mamada, as vezes por um descuido o bebê inicia
mamando corretamente e enquanto você relaxa pode
pode acontecer dele passar a pegar incorretamente. Mas
calma, isso somente nos primeiros dias até tudo fluir
normalmente.

QUANTO TEMPO O BEBÊ DEVE MAMAR
Sobre o tempo em cada mama, a informação mais valiosa é
deixar o bebê mamar livremente durante os primeiros meses,
você sentirá quando ele estiver cheio. Pode ser que ao passar
dos dias uma mama só não seja o suficiente e ele queira
esvaziar as duas. Não cronometre o tempo de cada seio,
como são 4 tipos de leite diferentes, o bebê precisa chegar ao
leite posterior para continuar ganhando peso. A indicação nos
primeiros dias é somente marcar qual a última mama
oferecida e oferecer novamente, para que o bebê mame tudo
em cada seio por mamada.

DICAS
Para os primeiros dias
de amamentação

Corrija a pega, pois se ela estiver correta tudo tende a
fluir melhor
Tome sol nas mamas quando possível
Se houver recomendação da pomada de lanolina ou
semelhante, use no bico do peito e não em toda aureola.
Compressa ou banho quente aumentam a produção de
leite, portanto evite .
Já compressas frias aliviam bicos machucados e ajudam
seios engorgitados
Absorventes e conchas abafam os bicos e podem piorar
situações de ferimentos, então evite, quanto mais os seus
seios respirarem no início, melhor.
Para seios machucados, procure a ajuda de uma consultora
de amamentação ou fono e veja a possibilidade de fazer
sessões de laser terapia que ajuda na cicatrização.

COMO ORDENHAR, ARMAZENAR, DESCONGELAR E OFERECER
LEITE MATERNO
A recomendação da OMS é que a mãe amamente o bebê
exclusivamente até pelo menos 6 meses, mas estamos no
século 21, as licenças maternidade não duram muito tempo, as
mulheres tem vida profissional e social ativa, então é bom ter
uma segunda opção para alimentar o bebê que está mamando
só leite materno e temporariamente longe da mãe.

A ORDENHA
Pode ser feita manualmente, ou por bombinhas
manuais/elétricas. Procure um local fresco e limpo. É
importante que as mãos estejam limpas, cabelos presos e
recomenda-se que use máscaras, mas basta que não converse
no momento da extração para não cair
saliva no recipiente.
Faça uma massagem nos seios, principalmente nas áreas
doloridas e ingurgitadas.
Despreze os primeiros jatos e guarde o restante.
Não há problema se você não conseguiu tirar muito leite de
uma vez só, pode juntar com outras tiradas para alcançar um
volume maior e completar a mamada do bebê.

A QUANTIDADE
É difícil saber com exatidão quanto o bebê mama no peito,
na mamadeira é mais fácil visualizar a quantidade por
mamada. Mas, há alguns cálculos aproximados que podem
te ajudar a ter uma noção de quanto leite materno extrair
para o bebê.

O RECIPIENTE
Geralmente as bombinhas já vem com frascos ou saquinhos
próprios para armazenamento do leite, que se acoplam
diretamente e também possui espaço para especificação de
quantidade, data e horário do colhimento.
Mas também pode ser guardado em potes de vidro com
tampa de plástico. O importante é que seja bem vedado,
esterilizável e livre de BPA.
Todos os recipientes devem ser previamente esterilizados e
deixados secar naturalmente.

O ARMAZENAMENTO
O leite materno depois de colhido pode ficar em temperatura
ambiente e ofertado ao bebê durante trinta minutos, depois
disso fica suscetível à micróbios crescerem no leite e fazerem
mal.
Na geladeira, segundo os padrões determinados pelos
especialistas da Rede de Bancos de Leite Humano, o leite
materno pode ser guardado por no máximo 12 horas, para
garantir que não seja contaminado. Para mais tempo do que
isso, o melhor é congelar o leite. Para guardar o leite na
geladeira, use a prateleira de cima, que é a mais fria, e nunca
guarde o recipiente de leite na porta do aparelho. Procure
deixar o recipiente com leite longe de outros alimentos crus,
como verduras e carnes.
Você pode guardar o leite no congelador por até 15 dias, desde
que a temperatura esteja abaixo de 10 graus negativos. Essa é a
recomendação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.
Outras fontes internacionais, como a La Leche League, falam em
mais tempo mas os especialistas brasileiros são firmes em
recomendar apenas os 30 dias como prazo seguro para o
estoque doméstico.

Não encha o recipiente até a boca. Deixe pelo menos 2
centímetros de espaço até a borda da mamadeira ou do
recipiente, porque todo líquido "incha" depois de congelado.
Antes de congelar, anote numa etiqueta a data do
congelamento. Você pode ir preenchendo o mesmo recipiente
até ele encher, com várias "tiradas" de leite, mas aí a data de
validade do leite vai ser a da primeira ordenha. Use outro
recipiente (o da bombinha ou um copo de vidro, no caso de
ordenha manual) para tirar o leite, e só abra o pote com o
leite congelado na hora de guardar o leite novo.Não, não
recongele o leite materno depois que ele tiver sido desgelado.
E jogue fora todo leite que sobrar no copinho ou mamadeira e
não tiver sido tomado pelo bebê.

OFERECENDO PARA O BEBÊ
Para descongelar o leite, use o método de banho maria com a
panela desligada, não esquente o leite diretamente na panela.
O leite materno pode ser oferecido em mamadeiras, mas
especialistas não são muito de acordo pois pode gerar
confusão de bicos no bebê e assim incentivar o desmame
precoce. Há quem use colheres, mas o mais comum é usar
copinhos como os descartáveis de café.

ALIMENTAÇÃO DA MÃE QUE AMAMENTA
Outro assunto polêmico é sobre o que a mulher
que amamenta deve ou não comer, existem várias
especulações e muitas delas crendices populares sem nenhuma
comprovação, mas novamente procure
um especialista para ter certeza
sobre o que comer ou não.
O direcionamento que tive e comprovei na prática é perceber
aos poucos o que dá ou não cólica no seu bebê, por aqui por
exemplo chocolate nunca foi um problema,
já o feijão preciso passar longe.
Sobre bebidas alcoólicas, alguns médicos são incisivos quanto
ao não consumo, já outros dizem que uma taça de vinho ou um
copo de cerveja pode ser ingerido desde que o bebê demore
pelo menos três
horas para mamar novamente.
Também acredita-se que comer derivados do milho como
canjica faz com que a sua produção de leite materno aumente,
isso é outra coisa que você terá que experimentar para
comprovar.
O fato é que a mulher que amamenta deve sim se alimentar
preferencialmente bem, com alimentos nutritivos, tomar muita
água, muita mesmo! Também é válido sucos e até alguns chás
que foram feitos especificamente para essa finalidade de
aumentar a produção.

A CRISE DOS 3 A 5
MESES

Quando o bebê estabilizar a demanda, provavelmente sua
produção cairá drasticamente e você passará a ver as
mamas que antes ficavam duras como pedra, moles e
aparentemente vazias. Mas, não se assuste, é um período
normal que acontece muitas vezes junto com algum salto
de desenvolvimento do bebê que tende a mamar mais
vezes ao dia. Continue se hidratando e verifique com o
pediatra sobre o ganho de peso, lembrando que a curva
de crescimento que estamos acostumadas a ver, é só um
parâmetro geral e não uma verdade absoluta, muitas
vezes alguns pediatras complementam com leite artificial
desnecessariamente. Alguns indicadores de que o bebê
está saudável, além do ganho de peso gradativo, são as
fraldas cheias de xixi ao longo do dia, bem como a
boquinha produzindo saliva constantemente.

Esperamos que tenha gostado desse conteúdo que separamos
com muito carinho para te ajudar nesse momento especial.
Não exite em pedir ajuda, as consultoras em amamentação
por exemplo, estão aptas para oferecer toda o auxílio nesse
processo. Não duvide do seu potencial em nutrir seu filho,
lembre-se de que não existe leite fraco!
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fonte: conteúdo digital disponível na web

