
COMO FAZER UMA “BOA PEGA”? 

• Tocar os lábios do bebé com o mamilo para que ele 
abra a boca.  

• Esperar até que a boca do bebé esteja bem aberta para 
que ele possa envolver bem a aréola. A aréola fica mais 
visível em cima do que por baixo da boca do bebé 

• Conseguir que o lábio inferior do bebé fique abaixo da 
base inferior do mamilo , virado para fora, de tal forma 
que o queixo toque na mama.  

 

 

 

 

 

 

• A amamentação com boa pega não provoca dor no 
mamilo  nem gretas. 

• Evite a utilização de “discos” absorventes 
impermeáveis que facilitam o aparecimento de lesões. 

• Enquanto a amamentação não está bem estabelecida, 
evite os mamilos artificiais, chupetas ou biberões, pois 
exigem diferentes posições da língua e confundem o 
bebé. 

 

  A Organização Mundial de Saúde preconiza que 
o aleitamento materno exclusivo deve ser 

mantido até aos 6 meses.  

Pode ser mantido até aos 2 anos com outros 
alimentos.  

Se mantiver o Aleitamento Materno Exclusivo até ao 4º 

ou até ao 6º mês de vida não precisa de dar água ou chá, 

salvo indicação médica.  

Aleitamento  
Materno 1 

• Importância do 

leite materno 

• Cuidados a ter para 

uma “boa pega” 

COMO SABER SE O BEBÉ ESTÁ A MAMAR O QUE PRECISA? 

• A duração e o intervalo das mamadas variam de bebé 
para bebé. 

• Pode ficar tranquila se o seu bebé: 

 - mantiver o ritmo padrão: suga-deglute-pausa. 

 - ficar saciado depois das mamadas. 

 - as pausas periódicas vão-se tornando cada vez mais 
longas até finalmente largar a mama.  

 - tiver a deglutição audível.  

 - tiver as mãos e braços relaxados. 

 - tiver a boca húmida. 

 - tiver um aumento de peso consoante o seu percentil. 
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  IMPORTÂNCIA DO LEITE MATERNO 
• Tem todos os nutrientes que o bebé precisa. 

• É de fácil digestão. 

• Protege o bebé contra algumas doenças alérgicas. 

• Previne infeções gastrointestinais, respiratórias e 
urinárias. 

• Facilita uma melhor adaptação a outros alimentos. 

IMPORTÂNCIA DE AMAMENTAR 
• Fortalece a relação mãe - filho.  

• Ajuda na recuperação do peso normal. 

• Reduz o risco de cancro da mama. 

OUTRAS VANTAGENS: 
• É gratuito e está sempre disponível em qualquer 
altura e local. 

• Encontra-se à temperatura ideal para o bebé.  

• Não precisa de preparação.  

• É ecológico, pois não gasta os recursos do planeta. 

CUIDADOS A TER DURANTE A AMAMENTAÇÃO 

• Antes de amamentar, lave as mãos com água e 
sabão/sabonete. 

• Se necessário, apoie a mama com a sua mão 
formando um “C”, mas sem tocar na carinha do 
bebé. 

• A cabeça e o rosto do bebé devem estar de frente 
para a mama, com o nariz de frente para o mamilo 
tocando na mesma.  

• A cabeça e o corpo do bebé devem estar alinhados 
(barriga com barriga). 

• Amamente numa posição confortável. Por 
exemplo, use uma almofada para apoiar o seu 
braço. 

• Deixe o bebé mamar e esvaziar primeiro uma 
mama até ao fim. 

• Se ele ficar satisfeito, não se preocupe, na refeição 
seguinte oferecerá a outra mama em primeiro 
lugar. 

• Se ficar com dúvidas, ofereça a outra mama. Alguns 
bebés querem mamar nas duas. 

•  Após a mamada coloque o bebé em posição 
vertical para que ele arrote. Enquanto isso, deixe o 
seu mamilo ao ar. 

 

QUANDO COMEÇAR A AMAMENTAR… 

 Sempre que possível, iniciar a amamentação            

30 minutos a 1 hora após o parto. 

VARIAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DO LEITE MATERNO 

• Colostro:  

 -  É o leite que a mulher produz entre o 1º e o 5º dia 
após o parto.  

 - É espesso e de cor amarelada ou transparente.  

 - É rico em “defesas” e ajuda à maturação do sistema 
digestivo do bebé. 

 - A quantidade produzida por dia é em média 30 ml.   
(O estômago do recém-nascido é do tamanho de um 
berlinde). 

• Leite de transição: 

 - Ocorre entre o 6º-15º dia após o parto. 

• Leite maduro:  

 - É produzido 15 dias após o parto.  

 - A quantidade aumenta para satisfazer as 
necessidades do bebé. 

 - As mamas tornam-se completamente cheias, 
endurecidas e pesadas. 

• Leite inicial: 

  é produzido no início, é mais 
líquido, mais aguado, tem mais 

quantidade de lactose e proteínas. 

• Leite final:  
  mais espesso, com mais gordura e 

fornece grande parte da  energia de 
uma mamada ao bebé.  

 

DURANTE A MAMADA A COMPOSIÇÃO DO LEITE VARIA   

O que estimula a produção 
de leite é o bebé a mamar. 

Por isso, quanto mais o 
bebé mamar, mais leite 

será produzido. 
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