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Direitos da Amamentação

Ÿ Direito à creche para que a mulher possa 

amamentar seu filho, bem como o direito, 

durante a jornada de trabalho, a dois 

descansos especiais, de meia hora cada um 

para amamentar a criança;

Ÿ Direito do pai empregado a cinco dias de 

licença após nascimento do filho para dar-lhe 

assistência e à sua mãe, recebendo salário 

integral.

Ÿ Direito à licença maternidade de 120 (cento e 

vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do 

salário;

Ÿ Direito a empregada gestante a estabilidade 

de emprego desde o momento da concepção 

até 5 meses do pós-parto;



Tipos de Bico

Normal Plano Comprido Invertido

Posições do Bebê



Tipos de Pega



10 Mandamentos 
da Maternidade



Vantagens da Amamentação

Ÿ O leite materno é muito fácil de digerir e não 

sobrecarrega o intestino e os rins do bebê. 

Isso explica porque as fezes do bebê são 

aguadas (amarelas ou verdes), e que a urina 

se apresente bem clarinha e abundante;

Ÿ Transmite amor e carinho, fortalecendo os 

laços entre a mãe e o bebê;

Ÿ Protege a mãe da perda de sangue em 

grande quantidade depois do parto;

Ÿ Também protege a mãe da anemia porque 

impede a menstruação;

Ÿ A amamentação diminui as chances de a 

mãe ter câncer de mama e de ovário.

Ÿ Ele protege o bebê da maioria das doenças;

Ÿ É prático, não precisa ferver, misturar, coar, 

dissolver ou esfriar;

Ÿ O leite materno é o alimento mais completo 

que existe para o bebê até o sexto mês. Por 

isso não é preciso completar com outros 

leites, mingaus ou suquinhos, fazendo 

economia para o orçamento familiar;

Ÿ Está sempre pronto, a qualquer hora ou 

lugar;



Alimentos Permitidos

Ÿ Procurar variar o cardápio de um dia para o 

outro;

Ÿ Comer devagar, mastigando e saboreando 

bem os alimentos.

Ÿ Consumir água para saciar a sede e manter-

se hidratada: de 8 a 10 copos/dia;

Ÿ Consumir alimentos variados: incluindo pães 

e cereais, frutas, legumes, verduras, 

derivados de leite e carnes;

Ÿ Consumir três porções de derivados de leite 

por dia;

Ÿ Consumir frutas e vegetais ricos em vitamina 

A: banana, caqui, laranja, abacate, mamão, 

manga, melão, pêssego;

Ÿ A ingestão de peixes pelo menos 3 vezes na 

semana garante o aporte adequado de 

ômega-3 no leite materno, o que auxilia no 

sistema nervoso e na retina do bebê;



Alimentos a serem Evitados

Ÿ Evitar soja e ovos.

Ÿ Evitar o consumo de café e outros cafeinados 

(Chá mate, chimarrão, etc);

Ÿ Não ingerir álcool, pois ele tem a capacidade 

de mudar o odor do leite materno, que gera 

uma recusa da criança e menos poder de 

sucção;

Ÿ Evitar comidas rápidas, farinhas em excesso e 

produtos muito elaborados;

Ÿ Evitar alimentos ricos em enxofre, pois podem 

causar gases e desconforto no bebê: brócolis, 

couve, repolho, pepino, pimenta, cebola, alho, 

feijão;

Ÿ Evitar o uso de cigarros ou outras drogas, pois 

as substâncias como por exemplo a nicotina 

são transferidas para o leite materno e pode 

provocar irritabilidade no lactente e diminuir a 

quantidade de prolactina que auxilia na 

produção de leite;

Ÿ Evitar coca-cola e chocolate;



Leite Fraco?



Verdades

Ÿ Deve-se dar de mamar mais vezes para o 

peito não empedrar e ajudar a desinflamar;

Ÿ Não existe leite materno fraco. Pelo contrário, 

o leite materno é o melhor para seu bebê;

Ÿ Alimentação saudável recomendada por um 

profissional de saúde e deixar o bebê sugar a 

vontade são as principais dicas para aumentar 

a quantidade de leite;

Ÿ Poucas infecções ou medicamentos impedem 

o aleitamento materno. Na maioria dos casos 

é necessário apenas pequenos cuidados e 

uma consulta a um profissional de saúde;

Ÿ Tamanho não é documento. Seios grandes e 

pequenos produzem a mesma quantidade de 

leite;

Ÿ Toda mãe é capaz de produzir leite, desde que 

orientada por um profissional. Nunca deixe o 

bebê mamar no seio de outras mulheres, pois 

há risco de transmissão de doenças, inclusive 

Aids.



Mitos

Ÿ Quando a mãe não tem leite o bebê pode 

mamar em outra mulher.

Ÿ Mãe com alguma infecção não pode 

amamentar;

Ÿ A mulher que faz cesariana não pode 

amamentar;

Ÿ Seios inflamados impedem a amamentação;

Ÿ Seios pequenos produzem pouco leite;

Ÿ Leite materno é fraco e deixa o bebê com 

fome;

Ÿ Canjica, cerveja preta, água inglesa e outros 

alimentos aumentam a produção de leite;
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