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Nos primeiros seis meses, ele contém tudo de que o 
bebê precisa, até mesmo água. Portanto, você não 
precisa dar chá, água, outros leites, mingaus ou 
suquinhos enquanto ele estiver mamando só no peito. 
 
Dos 6 meses de vida até os dois anos ou mais, 
continue amamentando e introduza alimentos 
saudáveis. Procure um pediatra ou nutricionista para 
orientá-la. 
  

O LEITE MATERNO É O ALIMENTO MAIS 
COMPLETO QUE EXISTE PARA O BEBÊ 



 

AGOSTO DOURADO | AMAMENTAÇÃO  |   Página 3 
 

BENEFÍCIOS DO LEITE 
MATERNO 
 
O leite materno é fácil de ser digerido e não 
sobrecarrega o intestino e os rins do bebê. É prático, 
não precisa ferver, misturar, coar, dissolver ou esfriar, 
está sempre pronto a qualquer hora e em qualquer 
lugar. Protege o bebê contra muitas doenças (em 
especial, diarreia, pneumonia, otites e outras 
infecções). 
 
Diminui também as possibilidades de surgirem 
alergias e problemas respiratórios e algumas doenças 
que podem se manifestar mais tarde, como 
obesidade, pressão alta, colesterol alto e diabetes.  
 
Sugar o peito é um excelente  
exercício para o desenvolvimento  
da face, ajudando a dentição da  
criança, desenvolvimento da fala  
e ter boa respiração. 
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BENEFÍCIOS PARA A MÃE  
 
A amamentação diminui as chances de ocorrência do 
câncer de mama, de útero e de diabetes na mulher. 
Favorece a contração do útero materno no pós-parto, 
diminuindo as perdas sanguíneas e prevenindo a 
anemia.  
 
Facilita a perda de peso que foi ganho na gravidez e 
diminui o risco de que a mãe desenvolva hipertensão, 
obesidade e hipercolesterolemia. 
 
O MINISTÉRIO DA SAÚDE PROMOVE A 
CAMPANHA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO 
INCENTIVANDO A MULHER A 
AMAMENTAR SEU BEBÊ. 
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RECOMENDAÇÕES 
IMPORTANTES SOBRE A 
AMAMENTAÇÃO 
 

A amamentação não deve causar dor. Se 
a mulher sente dor, deve procurar 
imediatamente uma unidade básica de 
saúde ou Banco de Leite Humano; 
 
Não existe leite fraco. O leite da mãe tem 
os nutrientes necessários para o bebê. 
Por isso, amamente até os dois anos ou 
mais e de forma exclusiva até o sexto 
mês de vida; 
 
Evite chupetas, bicos e mamadeiras, pois 
podem levar o bebê a rejeitar o peito da 
mãe, além de causar problemas nos 
dentes, na fala e na respiração; 
 
Não use medicamentos sem a prescrição 
de um médico. Alguns deles podem 
interferir na amamentação; 
 
Não é recomendado dietas para 
emagrecimento. A mulher que amamenta 
precisa ter uma alimentação saudável; 



 

AGOSTO DOURADO | AMAMENTAÇÃO  |   Página 6 
 

 
Bebidas alcoólicas e cigarros devem ser 
evitados; 
 
A mulher que usa drogas, como maconha, 
crack e cocaína, não deve amamentar. 
 
Para manter a amamentação, é essencial 
esvaziar as mamas quando estiver longe 
do bebê. Quando estiver com ele, procure 
amamentá-lo. 
 
Procure saber se sua empresa possui 
sala de apoio à amamentação. 
 
Amamentar evita alergias e protege a 
criança contra doenças. 
 
Amamentar é bom para a saúde do bebê 
e da mulher. Reduz as chances do 
desenvolvimento de câncer de mama e 
ovário e ainda auxilia a perda do peso 
ganho durante a gestação. 
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O TRABALHO DA MULHER E A 
AMAMENTAÇÃO 
 
Cada dia mais as mulheres estão inseridas no 
ambiente de trabalho e garantir o sustento e o 
conforto da família. Diferente de anos atrás, hoje a 
maioria das mulheres está no mercado de trabalho, e 
algumas delas como únicas responsáveis pela criação 
dos filhos e pela renda familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mãe que é trabalhadora remunerada, quer dar ao 
seu filho o melhor alimento, o contato físico, o carinho, 
o estímulo, a proteção contra doenças, ou seja, tudo o 
que sempre sonhou de melhor para ele. Amamentar 
permite tudo isso. Mas como conseguir amamentar e, 
ao mesmo tempo, trabalhar fora de casa? 
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ARMAZENANDO O 
LEITE MATERNO 
 

Principalmente para as 
mamães que vão começar 
a trabalhar e amamentam 
(e gostariam de continuar 
amamentando) e para as 
mamães que precisam se 
ausentar de casa por um 
período e vão deixar o 
bebê por algumas horas, é 
preciso armazenar o leite 
de forma correta.  



 

AGOSTO DOURADO | AMAMENTAÇÃO  |   Página 9 
 

Depois de conseguir retirar o leite materno, é preciso 
guardá-lo de forma correta, para oferecer ao bebê 
mais tarde, sem risco de o leite materno estragar. Não 
tem problema se logo nas primeiras vezes você não 
conseguir tirar muito leite. Você pode juntar com 
outras vezes que você retirar o leite e ter o volume 
suficiente para oferecer ao bebê. 
 
 
 

 
As bombinhas geralmente vêm 
com alguns recipientes 
especiais para o congelamento 
ou armazenamento do leite. 
Você pode armazená-lo 
também em mamadeiras 
comuns esterilizadas, desde 
que estejam bem vedadas e 
com tampa. Recipientes de 
vidro com tampa de plástico, 
devidamente esterilizado, 
também podem ser utilizados. 
 
Detalhamos a seguir o passo a 
passo para facilitar as mamães 
de primeira viajem como 
armazenar o leite materno. 
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COMO POSSO ESTERILIZAR OS 
RECIPIENTES ONDE VOU 
ARMAZENAR O LEITE? 
 
Existem basicamente 3 formas de se esterilizar os 
recipientes para armazenar o leite materno.  
 
Uma delas é ferver os potes por 15 minutos. A outra é 
utilizar esterilizadores específicos e por fim, há 
também orientações específicas para potes de vidro. 
 

• Colocar os potes de vidro limpos e lavados com a boca 
para cima numa bandeja de metal. 

• Levar a bandeja com os potes no forno por 10 min, a 
uma temperatura de 108°C . 

• Retirar os potes da bandeja, e colocar sobre uma 
toalha limpa, já esterilizados. 

• Enquanto os potes ficam no forno, as tampas vão para 
água fervente pelo mesmo período. 

• Após fervidas, colocar as tampas com a boca para 
cima, sobre uma toalha limpa. 

• Aguarde o resfriamento naturalmente. 
 
Nenhum desses método são considerados como uma 
esterilização profissional, mas cada um deles é eficaz 
para o armazenar o leite em casa. O recipiente deve 
secar naturalmente, com a abertura para baixo e em 
cima de uma toalha ou pano de prato limpo. 
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ATÉ QUANTO TEMPO POSSO 
DEIXAR O LEITE MATERNO NA 
TEMPERATURA AMBIENTE? 
 
Você pode deixar o leite materno por no máximo até 2 
horas, mas o ideal é que se consuma imediatamente 
após retirá-lo. Isso porque com o tempo existe um 
aumento do risco de crescimento de microrganismos 
indesejados e contaminação do leite. Logo após 
retirar do congelador por exemplo, descongelar em 
banho maria. 
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QUANTO TEMPO O LEITE 
MATERNO DURA NA 
GELADEIRA? 
 

O leite materno 
pode ser guardado 
na geladeira por 
até 12 horas, 
segundo o padrão 
da Rede de 
Bancos de Leite 
Humano. Se 
passar desse 
período, melhor 
congelá-lo. 

 
 
Usar sempre a prateleira de cima da geladeira, que é 
mais fria, e nunca guarde na porta da geladeira, pois a 
temperatura ali é extremamente variável. Deixe os 
potes longe de alimentos crus, como verduras e 
carnes, de preferência armazenados dentro de um 
pote maior.  
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COMO FAÇO PARA CONGELAR O 
LEITE? 
 
Você pode congelar o leite materno nos mesmos 
recipientes indicados, com a recomendação que não 
se encha o recipiente até a boca, mas deixe pelo 
menos 2 cm até a borda do pote ou recipiente 
 
No congelador, desde que com uma temperatura -
10°C, você pode armazenar o leite por até 15 dias, 
como a recomendação do Banco de Leite Humano. O 
congelador deve ter uma porta separada da geladeira, 
e não aquelas acopladas a geladeira, pois a 
temperatura dessa forma é muito variada. 
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COMO FAÇO PARA 
DESCONGELAR O LEITE E 
OFERECER À CRIANÇA?  
 
Você pode aquecer o leite materno de várias formas: 
 
• Em época de racionamento de água, encha um 

pote de água quente, temperatura 37°C a 40°C e 
deixe o pote com leite materno de molho até 
descongelar. 

• Em banho maria, a água não pode atingir 
temperatura de ebulição, mas somente o 
suficiente para aquecer. 

• Usar  aquecedores de mamadeira. Prefira os que 
aquecem a vapor, pois não chegam a uma 
temperatura de fervura, ou seja, não muito 
elevada, e são seguros e rápidos. 

• Não é recomendado que se recongele o leite 
materno, uma vez descongelado. Use-o 
imediatamente e descarte o que sobrar. 

 
E por último, mas não menos importante, lembre-se de 
sempre colocar a data de retirada do leite nos potes. 
 
 
Referências: 
 
Ministério da saúde : Campanha nacional de amamentação.  
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