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APRESENTAÇÃO

1 Maternagem, nesse contexto, refere-se a um conjunto de cuidados que o bebê necessita 
do meio ambiente devido sua fragilidade para o seu desenvolvimento sadio. O termo não é 
diretamente relacionado à consanguinidade. A maternagem é, portanto, uma função podendo 
ser desenvolvida por qualquer pessoa envolvida no processo de cuidado do bebê.

Maternagem 1

Gestação, de acordo com o dicionário Michaelis (2009), é o período de 
tempo em que se desenvolve o embrião no útero, desde a concepção até o nas-
cimento. Sabemos, porém, que ela vai muito além desse simples conceito. É uma 
experiência riquíssima, onde tanto a mãe quanto o pai vivem intensas e variadas 
sensações, preparando-se para a chegada de um novo integrante da família.

Gestar é, antes de tudo, tomar uma decisão. Afinal, a decisão de ter ou 
não filhos passou a ser uma opção no mundo contemporâneo. Pode-se afirmar 
que em tempos remotos a situação era bem outra. A maternidade era algo ine-
rente ao ser mulher, e ter filhos era a prova da “normalidade” de um casal que ti-
nha como regra biológica e social dar continuidade à família e à própria espécie. 

Dessa forma, o termo “opção”, nesse contexto, antes não fazia sentido 
na vida de um casal que planejava construir um laço conjugal e familiar. Se, por 
um lado, o papel do homem foi o de provedor do lar, por outro lado, vê-se his-
toricamente, o papel da mulher como aquela que nutre o lar com seus cuidados 
domésticos e maternais.

Hoje, diante de um mundo em constante modificação, ter filhos cor-
responde (ou deveria corresponder) a uma situação econômica favorável, bem 
como a um desejo subjetivo e próprio de cada casal (ou indivíduo) de ampliar a 
família e os laços afetivos que a compõem. A maternidade passa a ser uma op-
ção que exige seriedade, desejo e adequação de vida. Ser mãe significa ganhar, 
mas também abdicar de outras coisas, por exemplo, a significativa diminuição 
do tempo de trabalho por um determinado período, o qual é sim decisivo na 
formação desse bebê que chega ao mundo e necessita de família.

A paternidade, por sua vez, nunca foi tão importante quanto hoje, uma 
vez que o pai também participa mais ativamente na decisão, bem como na pró-
pria gestação e educação dos filhos. As decisões são tantas e vividas tão inten-
samente que o casal depara-se com dúvidas que vão desde o questionamento 
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do momento mais propício para engravidar, do tipo de parto, de amamentação, 
de alimentação, da escolha dos profissionais de saúde a acompanhar a gestante 
e o bebê, até a maneira como vão reorganizar as suas vidas. Reorganizar? Sim! 
Porque ter um filho implica em ter espaço para este novo ser que chega na fa-
mília. Espaço que não é só físico, mas também simbólico. Afinal, gestar uma vida 
é, antes de tudo, responsabilizar-se por um ser que necessita de muito amor, 
cuidados, afeto, limites e doação para conseguir constituir-se enquanto sujeito.

Gestar uma vida é estar preparado para viver alegrias e frustrações pró-
prias de um novo momento, de uma nova situação familiar.

Gestar uma vida é, desse modo, comprometer-se com a vida de um ou-
tro ser, sabendo o quanto isso requer perdas, ganhos, sentimentos contraditó-
rios de ansiedade e prazer. É acreditar que tais sentimentos possam traduzir-se 
em novos caminhos trilhados com aquele “sujeitinho” que até então só existia 
nos sonhos e nas brincadeiras de boneca e que passa a ser a peça mais impor-
tante e a criatura existente mais amada.

A proposta desse material gráfico é de poder contribuir no processo de 
gestação através de uma leitura interdisciplinar que busca atender as principais 
necessidades da gestante e demais envolvidos. Objetiva-se, com isso, introduzir 
novos pensamentos e ampliar ideias com o intuito de abrir uma discussão im-
portante para o desenvolvimento sadio do bebê.

Nos propomos ainda a contemplar o aleitamento materno e algumas 
orientações sobre o recém-nascido, pois é normal que a mãe se sinta insegura e 
cheia de dúvidas com a chegada do bebê.
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A seguir serão apresentadas as orientações específicas para uma ges-
tação saudável. E cabe ressaltar a importância de conversar com o médico obs-
tetra sobre todos os cuidados referidos abaixo e aproveitar as consultas para o 
esclarecimento de dúvidas.

Higiene
Corporal: Banho diário, de preferência à noite, para 

favorecer a umidificação da pele. Proporciona bem-estar e 
conforto; elimina o excesso de secreções sebáceas e sudorí-
paras. Nas gestações normais, nada contraindica os banhos 
de mar, piscina e imersão, mas há que se ter cuidados com 
possibilidades de quedas devido alterações no equilíbrio.

Íntima: deve ser mais cuidadosa, devido ao aumento 
das secreções vaginais, devendo ser evitada a irrigação va-
ginal.

Oral: deve-se fazer controle odontológico periódico; 
escovação dentária correta para melhorar a irrigação sanguí-
nea e massagear as gengivas, diminuindo a possibilidade de 
sangramento gengival.

Mental: Procurar eliminar a ansiedade e o medo atra-
vés do conhecimento das alterações que estão ocorrendo e da 

aceitação da gestação.

Cuidados com as Mamas
Devido ao aumento das mamas pelo estímulo das glândulas mamárias, 

que estão se preparando para a amamentação, ocorre o estiramento da pele e 
maior sensibilidade à palpação. Cremes e óleos hidratantes podem ser usados, 
evitando a aréola e mamilo. O uso de sutiã adequado ajuda na sustentação das 
mamas, pois na gestação elas apresentam o primeiro aumento de volume.

A “preparação” das mamas para a amamentação, tão difundida no pas-
sado, não tem sido recomendada de rotina. A gravidez se encarrega disso. Ma-
nobras para aumentar e fortalecer os mamilos durante a gravidez, como esticar 
os mamilos com os dedos, esfregá-los com buchas ou toalhas ásperas, não são 
recomendadas, pois na maioria das vezes não funcionam e podem ser prejudi-
ciais, podendo inclusive induzir o trabalho de parto. O uso de conchas ou sutiãs 

CUIDADOS ESPECÍFICOS NA GESTAÇÃO
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com um orifício central para alongar os mamilos também não tem se mostra-
do eficaz. A maioria dos mamilos curtos apresenta melhora com o avanço da 
gravidez, sem nenhum tratamento. Os mamilos costumam ganhar elasticidade 
durante a gravidez e o grau de inversão dos mamilos invertidos tende a diminuir 
em gravidezes subsequentes. Nos casos de mamilos planos ou invertidos, a in-
tervenção logo após o nascimento do bebê é mais importante e efetiva do que 
intervenções no período pré-natal.

A presença de colostro pode ocorrer já na gestação. Evitar realizar fric-
ção no mamilo para a higiene. Banhos diários e higiene com movimentos suaves 
devem ser realizados.

Repouso e Exercício
A atividade física habitual deve ser mantida, reconhecendo a alteração dos 

seus limites que estarão cada vez mais restritos com a evolução da gestação. Se 
possível, fazer ginástica própria para gestantes, sendo que os esportes e exercícios 
violentos devem ser evitados. As viagens longas, em geral, são contraindicadas, de-
vendo a gestante procurar orientação médica quando fizer uma viagem mais pro-
longada.

O repouso diário é aconselhável e, se possível, com os membros inferio-
res elevados.

Atividade Sexual
Não há restrição à atividade sexual na gestação de evolução normal.
Evitar atividade sexual quando houver: sangramento vaginal; perda de 

líquido amniótico; dor abdominal e cólicas; dilatação precoce do colo uterino.

Eliminações Intestinais e Urinárias
Deve-se manter uma alimentação adequada (frutas, verduras e líquidos) 

para evitar constipação.
É importante observar as alterações que in-

diquem infecção urinária, tais como: ardência, dor e 
urgência miccional.

Fumo e Álcool
São vasoconstritores (diminuem o calibre 

dos vasos sanguíneos), portanto diminuem as tro-
cas materno-fetais (oxigênio e nutrientes), sendo 
assim totalmente contraindicados.
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Durante o período da gestação, as mu-
lheres passam por vários tipos de desconfortos. 
Muitos deles são originados em decorrência de 
alterações físicas da gravidez. Esses desconfor-
tos podem, geralmente, ser solucionados, evita-
dos ou minimizados através de medidas simples.

Desconforto

Náuseas seguidas ou 
não por vômito 

Pirose (azia)

Dor nas costas

Varizes e hemorróidas

Causa

Alterações hormonais 
e emocionais; odores 
desagradáveis e 
alimentos com alto teor 
de gordura.

Pelo relaxamento do 
cárdia (esfíncter da 
entrada do estômago) 
e compressão do 
estômago.

Modificação da curva 
normal da coluna 
devido ao crescimento 
abdominal, ocorrendo 
mudança no centro de 
gravidade.

Relaxamento das 
paredes das veias 
por ação hormonal e 
dificuldade de retorno 
venoso por compressão 
pélvica.

Conduta

As náuseas podem ser prevenidas 
evitando manter o estômago vazio 
por muito tempo ou cheio demais. 
Alimentar-se de maneira fracionada 
(pequenas quantidades) é eficiente.

Permanecer sentada por cerca de 
30 min após uma refeição farta. 
Evitar alimentos gordurosos e que 
formem gases. Alimentar-se de forma 
fracionada.

Manter uma postura adequada. 
Abaixar-se sempre flexionando os 
joelhos. Caso permanecer sentada por 
longos períodos, manter sempre uma 
cadeira com encosto. Aplicar calor 
local (relaxar musculatura) para alívio 
temporário. Posição confortável para 
repouso.

Elevar as pernas sempre que estiver 
sentada e, se possível, descansar 
deitada ao menos uma vez durante 
o dia, com as pernas ligeiramente 
elevadas. Evitar uso de roupas 
apertadas como meias até o joelho ou 
até as coxas. Utilizar meias elásticas. 
Nos casos de hemorróidas, evitar a 
constipação com uma dieta equilibrada, 
rica em fibras e líquidos.

DESCONFORTOS COMUNS
DURANTE A GESTAÇÃO
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Desconforto

Dificuldade para 
respirar (fôlego curto e 
rápido)

Tonturas

Câimbras nas pernas

Causa

Expansão limitada 
do diafragma pelo 
aumento uterino.

Instabilidade vascular 
e hipotensão postural 
(diminuição brusca da 
pressão ao levantar-se 
rapidamente).

Compressão dos 
nervos que suprem 
as pernas ou por 
diminuição da 
circulação.

Conduta

Dormir deitada de lado. Deve-se 
acomodar com travesseiros de maneira 
a apoiar o abdome e elevar a cabeceira.

Levantar-se (da cadeira ou da 
cama) com mais calma, respirando 
profundamente. Deitar de lado (de 
preferência do lado esquerdo).

Manter as pernas ligeiramente elevadas 
e massageá-las, ativando a circulação. 
No momento da câimbra, flexionar os 
pés, mantendo a perna estendida.

Cuidados no Parto e Puerpério
ATENÇÃO: Procure avaliação obstétrica se tiver:
• ausência de movimentação fetal por mais de 12 horas;
• perda de sangue ou líquido pela vagina;
• inchaço no rosto ou no corpo;
• dor de cabeça ou manchas na visão;
• febre ou calafrios;
• contrações antes de 37 semanas de gestação.

Sinais de Parto
• contrações (endurecimento de todo o abdome associado a cólicas) rit-

madas e de crescente intensidade;
• rompimento da bolsa.
O que faz o bebê nascer são as contrações que encurtam e dilatam o 

colo do útero. Quando estiverem fortes e com intervalos regulares e menores 
de 10 minutos, a gestante deve ir para o hospital.
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Importante Durante o Trabalho de Parto
• Manter a respiração normal durante as contrações. É importante para 

manter a boa oxigenação do bebê, evitando acelerar a frequência, o que pode 
acarretar tonturas.

• Os esforços de expulsão devem ser realizados somente quando estiver 
com dilatação completa e estímulo incontrolável de fazê-lo, exceto se receber 
analgesia.

Cuidados no Puerpério
O puerpério é o período que se inicia logo após o parto normal ou ce-

sariana e dura cerca de 40 dias, estágio em que o corpo da mulher retorna à 
condição anterior à gestação.

 Se for parto normal com episiotomia (corte para auxiliar a saída do 
bebê), realizar a higiene perineal com sabão neutro após eliminações intestinais 
e vesicais. Não utilizar absorvente interno.

 Se for cesariana, seguir as orientações do médico quanto aos cuidados 
com a incisão (ferida operatória).

 Sistema de Alojamento Conjunto
 O sistema surgiu a partir da necessidade de se criar melhores condições 

para propiciar um relacionamento favorável entre mãe e o recém-nascido desde 
os primeiros momentos após o parto.

  Vantagens: 
• Maior interação afetiva entre mãe e filho.
• Participação da mãe e do pai nos cuidados com o recém-nascido.
• Redução da ansiedade da mãe e diminuição do choro do recém-

-nascido.
• Amamentação sem rigidez de horário/aumento da ejeção de leite.
• Aumento ponderal mais adequado do bebê.
• Supervisão dos cuidados com o bebê.
• Redução do risco de infecção cruzada.
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Alimentação Adequada
Para suprir todas as necessidades nutricionais durante o período gesta-

cional e de lactação é fundamental estabelecer cuidados especiais com a inges-
tão alimentar. Uma alimentação saudável pode ser resumida em três palavras-
-chaves: equilíbrio, variedade e moderação. A pirâmide alimentar nos auxilia no 
emprego desses princípios, dividindo os alimentos em seis grupos básicos e 
demonstrando a forma mais correta de alimentar-se em termos proporcionais.

Os grupos básicos da pirâmide são:
1. Pães, cereais, massas e arroz
Esses alimentos fornecem carboidratos complexos e são as princi-

pais fontes de energia do organismo. Devem ser consumidos em várias re-
feições já que são os principais fornecedores de energia do organismo. Por 
exemplo: no café da manhã, entram os cereais ou pães. No almoço e jantar, 
arroz, macarrão, batata ou mandioquinha. Dessa forma, esse grupo acaba en-
trando naturalmente na alimentação 
em proporções adequadas.

2. Vegetais
Uma combinação desses alimen-

tos fornece fibras e inúmeras vitaminas e 
minerais, inclusive vitaminas A e C, fos-
fato, potássio e magnésio. Esses devem 
entrar nas principais refeições na forma 
de saladas, refogados ou incorporados a 
outros pratos.

NUTRIÇÃO
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3. Frutas
Como os vegetais, as frutas 

oferecem uma grande variedade de 
micronutrientes, inclusive betaca-
roteno, vitamina C, potássio e fibras. 
Devem entrar na alimentação de for-
ma variada e são boas opções de lan-
ches, sobremesas e sucos.

4. Leite e derivados
Os laticínios são a principal 

fonte de cálcio, responsável pelo 
crescimento dos ossos.

5. Carnes em geral, ovos e 
feijões

Esse grupo fornece a maior parte da proteína da alimentação, as quais 
são necessárias para o desenvolvimento e crescimento do embrião. São ainda 
fontes de vitaminas do complexo B, ferro, fósforo, magnésio, zinco e outros mi-
nerais.

6. Alimentos ricos em gordura e açúcar
Esse grupo inclui margarina, manteiga, óleos, açúcar, chocolate e outros ali-

mentos doces ou gordurosos. Só uma pequena quantidade de gordura é necessária, 
por isso as fontes desses alimentos devem ser consumidas em proporções contro-
ladas. Porém, por serem altamente calóricas, grandes proporções ou o frequente 
consumo destes alimentos inibem o apetite para alimentos mais saudáveis e po-
dem promover a obesidade.

Água: É essencial para a hidratação corporal e para o bom funcionamen-
to do organismo.

 • Regula a temperatura corporal.
 • Serve como meio de transporte dos nutrientes.
 • Elimina resíduo metabólico através da urina.

Dicas Saudáveis
 • Varie a ingestão alimentar, assim você garante os nutrientes necessá-

rios para uma boa gestação.
 • Consuma frutas, verduras e legumes.
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 • Dê preferência aos cereais integrais.
 • Evite gorduras, frituras, café, bebida alcoólica, refrigerantes, chocolate, 

açúcar, doces em geral, embutidos e enlatados.
 • Use sal com moderação.
 • Use temperos naturais: limão, cebola, tomate, ervas frescas.
 • Beba bastante líquido.
 • Evite comer apressadamente, mastigue bem os alimentos.
 • Faça de 5 a 6 refeições por dia.

Não existe alimento completo que sozinho forneça todos os nutrientes 
que o organismo necessita para ter bom funcionamento. Portanto, faz-se ne-
cessário variar a alimentação e combinar os alimentos para que suas interações 
se completem.

Todos os hábitos adotados durante o período gestacional refletem direta-
mente na vida do bebê. Dentre eles, os hábitos alimentares estão entre os mais 
importantes. Uma boa nutrição garante o crescimento e desenvolvimento do bebê 
e, ao mesmo tempo, propicia para a mãe condições de saúde satisfatórias para a 
gestação, o parto e a amamentação.
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Atividade Física na Gestação e Após o Parto
Os benefícios dos exercícios para a saúde são bem conhecidos e acom-

panhados por uma sensação de bem-estar. Por isso, um número sempre cres-

cente de mulheres está adotando alguma forma de exercício físico regular. 

Quando estas mulheres ficam grávidas, a maioria quer continuar suas formas re-

gulares de exercícios, mas se preocupam com possíveis efeitos adversos sobre 

a gestação, provocados por exercícios exaustivos. É importante, portanto, obter 

informação sobre o efeito dos diferentes tipos, quantidades e intensidades dos 

exercícios sobre a gravidez, o feto e a anatomia e fisiologia maternas.

Existem benefícios inerentes aos exercícios: mantêm tônus, força e re-

sistência muscular, protegem contra a dor lombar e têm um efeito positivo sobre 

o nível energético, humor e autoimagem. Esses benefícios podem ser desfruta-

dos durante a gestação e o período pós-parto, se forem adotadas as precauções 

em consideração às necessidades especiais das mulheres nesses períodos. Um 

programa de exercícios individualizados, estritamente monitorizado, pode au-

xiliar a promover o condicionamento e, ao mesmo tempo, garantir a segurança 

das mulheres durante a gravidez e no período pós-parto.

Os programas de exercícios durante a gravidez devem, também, ser di-

recionados ao reforço muscular para reduzir o risco de lesões em articulações e 

ligamentos e para a correção de alterações posturais que podem resultar em dor 

lombar baixa. Esforço e fadiga devem ser evitados e os períodos de exercícios 

devem ser intercalados com repouso e relaxamento.

A gravidez é um período ideal para modificação de comportamentos e a 

apresentação de princípios de uma vida ativa para pessoas sedentárias é inte-

ressante para seus efeitos a longo prazo.

FAÇA ALGO POR VOCÊ, SEU BEBÊ VAI NASCER
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Por que Amamentar
é Importante
• Quando a mulher está amamen-

tando, são mobilizados diversos recursos do 
seu próprio organismo que aceleram a recu-
peração pós-parto. O corpo volta mais rapi-
damente ao normal, principalmente o útero 
(a amamentação queima mais de 500 calo-
rias por dia). A mulher perde menos sangue 
e, com isso, reduz as chances de ter anemia. 
Além disso, a mãe que amamenta tem me-
nos depressão pós-parto, câncer de mama e 
de ovário e osteoporose.

• O leite materno é o melhor e mais 
completo alimento para o bebê, é a principal 
fonte de satisfação para o bebê - é o mais ade-
quado às necessidades físicas e psíquicas do 
bebê, devendo ser o alimento único nos pri-
meiros seis meses de vida, não necessitando de água ou chá.

• O aleitamento materno está associado a benefícios de ordem nutricio-
nal, afetiva, imunológica, econômica e social. Amamentar é uma forma de dar 
saúde, carinho e proteção ao bebê.

• A amamentação é uma forma especial de comunicação, pois fortalece 
o vínculo entre mãe e bebê. A criança aprende muito cedo a se comunicar com 
afeto e confiança e faz com que se sinta mais amada e protegida. E isso será 
importante para o desenvolvimento dela.

• Devido à imunidade que o leite materno oferece, a criança cresce mais 
sadia, pois a amamentação a protege de diabetes, da doença celíaca, de infec-
ções respiratórias, alergias, diarreia, infecções urinárias, obesidade, hipertensão, 
cáries, má oclusão dentária, entre outras.

• Amamentar é prático, higiênico e não tem custo.
• Mamar significa um esforço físico intenso para o bebê, o que ajuda 

a controlar o tempo preciso para a alimentação, pois provoca fadiga e sono, 

O LEITE MATERNO
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colaborando para uma digestão perfeita durante o período de sono do bebê.
• Dar de mamar propicia um bom desenvolvimento facial, pois com o 

trabalho realizado pelos músculos da face ao sugar, o maxilar e a mandíbula são 
estimulados a crescer de forma harmônica.

• É mais fácil para a criança fazer a digestão com o leite materno.
• A cor do leite pode variar, mas ele sempre é de boa qualidade. NÃO 

EXISTE LEITE MATERNO FRACO.

O Ato de Amamentar
O corpo da mãe prepara-se para a amamentação durante a gravidez, 

com os hormônios agindo nas mamas, fazendo-as crescerem. Quando nasce o 
bebê, as mamas estão prontas para produzirem leite (algumas mães já produ-
zem leite no final da gestação).

O ato de mamar não é instintivo, é um aprendizado.
O bebê já nasce com a capacidade de sugar e, nos primeiros dias, apren-

de a coordenar a sucção, a deglutição e a respiração, de modo a não se engasgar. 
Automaticamente volta a cabeça em direção ao mamilo quando a mama encosta 
em sua face e, ao tocar o lábio superior, a boca se abre. 

Após o parto, o sistema nervoso produz dois hormônios fundamentais 
para a amamentação: prolactina e ocitocina.

A prolactina regula a produção e o armazenamento do leite e a ocitocina 
libera o leite da mama (também ajuda a contrair o útero). A ocitocina é influen-
ciada por fatores emocionais, como cansaço e ansiedade, isto é, a mãe produz o 
leite, as mamas estão cheias, mas o leite não sai.

A primeira mamada deve ocorrer logo após o parto ou dentro das pri-
meiras horas de vida. É bem possível que não vá mamar muito, mas esta primei-
ra mamada é importante, porque o toque na mama da mãe ajuda na “descida” 
do leite. 

De início, a mãe tem colostro (líquido fluido de cor amarelada com gran-
de quantidade de proteína e anticorpos), de grande valor alimentar e que pro-
tege o recém-nascido de infecções. O colostro funciona como um hidratante 
natural, protegendo o mamilo e a aréola. Aconselha-se que a mãe passe colostro 
nesses lugares para prevenir as fissuras  (“rachaduras”).

A “descida” do leite ocorre de 48 a 72 horas após o parto. Quanto mais o 
bebê mamar, maior será a produção de leite.
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Horário das Mamadas 
Amamente sempre que o bebê 

solicitar – a criança sabe o melhor horário 
para mamar, mas isso não significa que a 
mãe deve dar de mamar toda a vez que 
a criança chora, pois frio, calor, estresse, 
insegurança e necessidade de carinho 
também são causas de choro.

O bebê que mama no peito tem 
fome com mais frequência do que aque-
les alimentados com leites artificiais, 
porque o leite materno é digerido mais facilmente. 

Não há horário ou tempo exato de amamentação, cada bebê tem o seu 
tempo. Sugere-se que a amamentação seja realizada sob livre demanda, ou seja, 
sempre que o bebê quiser.  

Cuidar para que não durma muito de dia e ser mais flexível à noite (a mãe 
cansa durante o dia e pode liberar menos leite à noite).

Antes de Amamentar                       
Lavar as mãos com água e sabonete.

Técnica de Amamentar
• Não use sabonete nas mamas, pois ele retira os lubrificantes naturais. 
• Antes e depois de mamar, massageie os mamilos com o colostro.
• Se necessário, conforme orientação médica, use uma pomada preven-

tiva de rachaduras ainda durante a gravidez.
• Verificar se os mamilos e as mamas estão macios. Se não estiverem 

macios e a aréola estiver esticada, o bebê não consegue retirar o leite porque 
este adquire uma consistência mais viscosa. É preciso esvaziar a mama, o que 
facilita a pega do bebê, evitando as rachaduras, melhorando o desconforto nas 
mamas (“mamas empedradas”).

Cuidados Durante o Período de Amamentação
Um ambiente tranquilo é fundamental para a boa amamentação - dor, 

ansiedade, preocupações, sustos e estresse dificultam a produção do leite.
O leite do começo da mamada tem mais lactose (açúcar natural do leite) e 

menos gordura, por isso é importante oferecer as duas mamas. O bebê deve come-
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çar pela que foi dada em último lugar na mamada anterior, procurando esvaziar uma 
mama primeiro e depois oferecer a outra mama (se não quiser largar, colocar o dedo 
no canto da boca, que soltará o mamilo sem machucá-lo). 

O tempo de mamar depende de cada bebê. Cada um tem o seu ritmo, 
que pode variar, dependendo do tamanho e da sua fome.   

Nas primeiras semanas, as mamadas podem durar de 15 a 20 minutos 
em cada mama. Já aos 3 meses, de 3 a 5 minutos.

Qual a Posição Correta para Amamentar?

É importante que a mãe encontre uma posição relaxada e confortável, na 
qual o bebê fique tranquilo e mame bem. 

Amamentar sentada, de preferência com apoio para o braço. O melhor para 
a criança é ficar numa posição em que o seu corpo fique voltado totalmente para o 
corpo da mãe (barriga com barriga). 

Para que o bebê sugue o leite de forma adequada, ele precisa abocanhar 
o mamilo e a maior parte possível da aréola (parte escura da mama onde se en-
contra o conduto galactóforo principal), de forma que parte dela fique dentro da 
boca da criança.

Dar de mamar não causa dor, a mãe deve ir “ajustando” o bebê na mama até 
sentir somente as fisgadas e pontadas no peito, que são normais. 

Os gases no bebê são formados pela entrada de ar durante o mamar e pela 
fermentação do açúcar do próprio leite durante a digestão.

MAMILO

ARÉOLA

Apoie a mama com a 
mão em forma de “C”
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O Mamilo
Há vários tipos de mamilo - invertido, plano, curto ou protuso. Se o ma-

milo for plano ou invertido, fazer uma “prega” na aréola e mamilo com os de-
dos indicador e médio para facilitar a pega do bebê. Assim que ele abocanhar a 
mama, não é mais preciso manter os dedos na aréola.

As fissuras do mamilo ocorrem devido à má posição da criança no mo-
mento da mamada e, principalmente, devido à técnica incorreta de sucção, em 
geral causando dor à mãe e impedindo a amamentação.

Após Amamentar
Levantar o bebê, apoiando a cabeça no ombro para que arrote. O leite 

materno é de tão fácil digestão, que nem sempre o bebê arrota; se não o fizer em 
10 minutos, colocá-lo deitado de barriga para cima no berço.

Intercorrências - Ingurgitamento Mamário
(“Leite Empedrado”)
Quando a mama enche muito e endurece (fica ingurgitada), a amamen-

tação é dificultada. O ingurgitamento mamário pode acontecer principalmente 
por conta do acúmulo de leite nas mamas, provocado pelo desequilíbrio entre 
o consumo da criança e a produção do leite materno. Quando isto ocorre, as 
mamas ficam duras e podem até inflamar, podendo levar a complicações como 
a mastite. A mãe queixa-se de dor nas mamas, podendo ter febre e áreas aver-
melhadas na mama. 

Como evitar:
• As mães devem amamentar no sistema de livre demanda logo após 

o parto e verificar se a criança mama em boa posição desde o primeiro dia.
Como tratar:
• A criança precisa continuar sugando. Deve-se massagear a mama até sair 

um pouco de leite e, após isso, colocar o bebê para mamar.
• Fazer massagens com movimentos circulares que começam no mamilo 

e vão se estendendo vagarosamente para o restante da mama. Pressionar os 
pontos doloridos, facilitando a saída do leite.

• Quando a criança estiver satisfeita e as mamas ainda estiverem muito 
cheias, a mãe deve retirar o leite por expressão manual.

• O uso de um sutiã firme e confortável pode tornar o ingurgitamento 
menos doloroso.

• Não usar compressas quentes nas mamas.
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• Podem ser usadas compressas frias por no máximo 15 minutos após 
ordenhar as mamas. Isso faz com que haja uma diminuição na produção tempo-
rária de leite e alívio da dor.

• Caso apresente febre e áreas avermelhadas na mama, a mãe deve pro-
curar imediatamente o médico que acompanhou sua gravidez ou o Serviço de 
Orientação Puerperal do HU.

A Fissura do Mamilo
Como prevenir:
• A melhor prevenção é a feita durante a gravidez, com banhos de sol dire-

tamente nos mamilos por 15 minutos diários - evitar o período das 10 às 15 horas. 
• Utilização de sutiã de algodão com orifício na região mamilar.
• Fazer o bebê “pegar” de maneira correta - a posição adequada da criança 

no momento da mamada é fundamental para o não aparecimento de fissuras. 
• Se utilizar cremes para estrias, passar somente na mama e não no ma-

milo.
• O uso de conchas para amamentação com base flexível diminui o atrito 

da mama com o sutiã, prevenindo lesões.
Como tratar: 
• Iniciar a mamada sempre com a mama menos comprometida (o bebê 

suga mais forte quando está com fome).
• Lavar as mamas com água e sabão.
• A mãe deve expor os mamilos ao ar e ao sol tanto quanto possível no 

intervalo das mamadas - 10 minutos de cada lado, 3 x ao dia. 
• Evite higienizar os mamilos a cada mamada para não remover as defesas 

naturais da pele - os mamilos devem ser lavados apenas uma vez ao dia, no mo-
mento do banho, e deve-se usar pouco ou nenhum sabão. 

• Lavar os mamilos com o próprio leite materno após as mamadas, pois 
o leite materno possui efeito cicatrizante - é aconselhável que a mãe o use para 
lubrificar a área de sucção, antes e após o bebê mamar.

• Se o mamilo estiver machucado, poderá ser utilizada a concha para ama-
mentação com base flexível, que protegerá a mama evitando que o tecido do sutiã 
tenha aderência à ferida.

• Interromper a amamentação da mama fissurada não é recomendado, 
pois pode fazer com que o leite “empedre”, aumentando o desconforto na mama.
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Recém-nascido (RN) é o nome dado à criança desde o nascimento até 
completar 28 dias. O RN é totalmente dependente dos cuidados maternos e 
é importante que os cuidados, mesmo os mais comuns, sejam prestados pela 
mãe. A dependência e as respostas que a criança dá aos cuidados da mãe forti-
ficam o afeto, o vínculo entre mãe e filho(a). O elo fundamental neste apego é o 
leite materno. 

O ritmo de desenvolvimento varia para cada criança, de acordo com o 
seu temperamento, sua necessidade e os estímulos que recebe.

O ritmo de crescimento de cada criança depende da herança genética, 
das condições de nascimento (peso, estatura) e das características do ambiente 
de vida.

Estímulos corretos, nos momentos certos, acompanhados de amor, cari-
nho, compreensão e apoio contribuirão para o pleno desenvolvimento da crian-
ça, fazendo com que alcance a idade adulta como um ser sadio, feliz e social-
mente útil. 

É normal que a mãe se sinta insegura e cheia de dúvidas na presença do 
recém-nascido, com as suas peculiaridades.

O RECÉM-NASCIDO
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Características do Recém-nascido
Peso: Após o nascimento, o RN perde 10% de seu peso (está envolvido 

por líquido no útero, perda de fezes, urina, ...).
Pele: Ao nascer, a pele é avermelhada e recoberta por vérnix (espécie de 

gordura), cuja função é proteger a pele.
A “moleira”: Na parte anterior da cabeça há uma parte mais mole, a “mo-

leira” (fontanela – na realidade são quatro ao nascer), que vai se fechando aos 
poucos (processo que se completará aos 18 meses).

Manchas vermelhas: Podem ocorrer manchas avermelhadas (nevus) nas 
pálpebras e na região da nuca - desaparecem sozinhas em torno de um ano de 
vida.

Olhos: Frequentemente há manchas vermelhas na conjuntiva dos olhos, 
ou as pálpebras ficam inchadas - são condições que fazem parte do próprio ato 
do nascimento e que logo desaparecem.

Nariz: Apresenta normalmente pequenos “cravos brancos”.
Lábios: É comum o descolamento de uma camada superficial dos lábios, 

após alguns dias depois de estar mamando.
Mamas: Com frequência, as mamas da criança acham-se um pouco in-

chadas e é até comum que saia um pouco de leite, independente de ser meni-
no ou menina. Nas meninas, pode ocorrer um sangramento vaginal. Estes fatos 
decorrem da passagem de hormônios maternos para a criança, antes do nasci-
mento. Não se deve fazer nada (nunca tentar “espremer” as mamas pelo risco 
de infecção).
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Cordão umbilical: O elo de união entre a mãe e a criança é cortado ao 
nascer e fechado com um grampo ou anel de borracha. É deixado um pequeno 
pedaço, o coto umbilical, que deve ser mantido limpo e seco, para que resseque 
e caia em torno de 7 a 14 dias.

Sono: No primeiro mês, a criança dorme a maior parte do tempo, acorda 
quando tem fome e, após mamar, volta a dormir profundamente.

Funcionamento intestinal: No início, as fezes são chamadas de mecônio 
(verde bem escuro, quase preto, pegajoso, parecendo graxa). Após, tornam-se 
esverdeadas, com muco, depois amareladas e pastosas. As crianças que rece-
bem leite materno apresentam várias evacuações por dia, em geral após (ou du-
rante) mamar, com fezes liquefeitas (normal).

Regurgitação: É comum a devolução de pequeno volume alimentar após 
as mamadas, principalmente nas primeiras 48 horas. Para evitar que haja aspira-
ção, deitar a criança de barriga para cima.

Soluços e espirros: Os soluços são frequentes na hora do banho, quando 
a criança está descoberta e até após as mamadas, não provocam mal e cessam 
espontaneamente. Os espirros, frequentes, não devem ser atribuídos a resfria-
dos.

Os sentidos: O recém-nascido olha para as pessoas, em especial para a mãe 
(que vê através de uma névoa), estabelecendo o “olho no olho”, gratificante tanto 
para a mãe como para o bebê e desenvolve o apego. Reage a ruídos e presta aten-
ção especial à voz da mãe. Logo consegue identificar o odor peculiar da mãe (deve 
evitar o uso de perfumes).

Cuidados com o Recém-nascido
Banho: 
Uma questão que traz muita insegurança pela aparência frágil e escorregadia 

do bebê - é o banho. O ideal é que o banho seja dado pela própria mãe, cujo medo desa-
parecerá se ela assumir desde logo este encargo.

O banho é diário, em banheira própria e exclusiva do recém-nascido, à 
temperatura de 34 a 35 °C – não é necessário ter-se um termômetro – verificar a 
temperatura da água pelas mãos ou cotovelos e sentir se está agradável.

O banho do bebê não é difícil, é uma questão de estabelecer uma 
rotina.
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Rotinas do banho:
• Tome todas as medidas prévias de modo a não ser interrompida - dei-

xe tudo pronto antecipadamente: o sabonete (neutro), a toalha, as fraldas e as 
roupas.

• Verifique se suas roupas estão limpas, retire as joias que estiver usando 
e não se esqueça de que as unhas devem estar bem aparadas.

• Lave bem as mãos com água e sabonete.
• Verifique a temperatura da água com o cotovelo (ou mãos) e sinta se 

está agradável.
• Tire a roupa do bebê e remova os resíduos de urina e fezes com pano 

úmido ou lenço descartável umedecido para não sujar a água do banho.
• Envolva-o numa toalha, de modo a prender delicadamente seus braços.
• Sente-se próximo à banheira e lave o rosto e a cabeça do bebê (não usar 

sabonete no rosto), procedendo também a limpeza dos olhos, orelhas e nariz.
• Tire a toalha e segure o bebê com seu braço esquerdo, envolvendo-o 

pelas costas e prenda-o firmemente com sua mão na axila esquerda do bebê - a 
cabeça ficará inteiramente apoiada no seu antebraço e o bebê se sentirá seguro. 
A mão direita ajudará a segurar o bebê ao colocá-lo na água e depois ficará livre 
para lavá-lo.

• Mergulhe-o delicadamente na água e comece a banhá-lo. No início o bebê 
poderá chorar, mas logo se adaptará, pois a criança gosta da água e o banho se tor-
nará um momento de prazer para a mãe e o bebê. Além do toque, o falar e cantar 
durante o banho é prazeroso para o bebê.

• Durante o banho, use movimentos calmos, suaves e seguros – o que 
transmite tranquilidade à criança.

• Não tenha pressa. 
• Terminada a imersão, retire-o da água e envolva-o numa toalha. O bebê 

deverá ser secado com toalha macia e felpuda, tendo o cuidado de enxugar to-
das as dobras de pele (sem esquecer de enxugar atrás das orelhas).

• Seque bem o umbigo e deixe-o ao “ar livre” (não use faixas, nem cura-
tivos fechados).

• Procure dar banho no horário mais quente do dia - muitas mães pre-
ferem às 11 horas. Nas noites muito quentes, estando o bebê suado e agitado, 
um banho poderá acalmá-lo. Em dias mais frios, o ambiente deve ser aquecido 
previamente.
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• Vista o bebê com roupas confortáveis (de preferência de algodão), não 
prendendo os braços e pernas, pois o bebê gosta de movimentá-los. Para saber-
mos o tipo de roupa que iremos usar, tome como regra as suas próprias roupas, 
pois o bebê sente frio ou calor como nós.

• Nunca deixe o seu filho sozinho em cômodas altas durante a troca de 
roupas, pois é fácil o bebê sofrer queda das mesmas.

A troca de fraldas:
Primeiro, lave bem as mãos com água e sabão. 
Deite o bebê sobre uma fralda limpa estendida sobre a cama, retire a 

fralda suja e limpe delicadamente a área genital com algodão embebido em 
água morna (ou produto indicado). 

No caso das meninas, os movimentos de limpeza sempre devem ser da 
frente para as laterais e para trás, para evitar que as bactérias, normalmente 
presentes nas fezes, possam atingir a vagina. 

Seque a genitália com toalha felpuda, algodoada.
Se o tempo estiver quente, deixe o bebê sem fraldas por alguns minutos. 

Ele vai gostar. Enquanto isso, dobre a fralda limpa, coloque-a no bebê, prenden-
do-a com fita adesiva e coloque a fralda protetora. Ou, use a fralda descartável.

Em regra, a troca das fraldas é feita antes da mamada. Outras vezes, 
após, porque o bebê evacua, com frequência, durante a mamada.

Se usar fraldas de pano: 
Ao retirar a fralda, remover todos os resíduos de fezes e enxaguar em 

água corrente, deixando-a de molho em um balde com água e sabão neutro. De-
pois, lave todas as fraldas acumuladas do dia com água e sabão neutro, até que 
a última água seja transparente. 

É recomendável ferver as fraldas, diariamente, em água limpa (sem sa-
bão). Torça bem e ponha para secar.
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Orientações
Pouco leite:
• Um problema comum e fácil de ser controlado é a hipogalactia (pouco 

leite). 
• A mãe deve aumentar a frequência das mamadas; deve tomar muito 

líquido (água, chás e sucos) e procurar ficar o mais tranquila possível.
• Se, por algum motivo, o bebê não puder mamar no peito, tirar o leite 

com as mãos, e dar de copinho ou de colher. 
• O leite materno pode ficar na geladeira por até 12h e no congelador por 

até 15 dias.
 Mamadeiras e chupetas:
• Devem ser evitadas.
• O uso da mamadeira ou bico confunde a criança, pois a forma de “pe-

gar” a mama é bem diferente da forma de “pegar” a mamadeira ou a chupeta.
Cólicas:
• As cólicas podem estar presentes, sendo mais frequentes nos dois pri-

meiros meses de vida e ao entardecer (mãe cansada, tomou pouco líquido du-
rante o dia).

• Para minimizar o problema, a primeira atitude a tomar é verificar se a criança 
não está engolindo ar e adotar as técnicas corretas de amamentação.

• Massagens circulares no abdome (no sentido horário) e exercícios de 
flexão com as pernas também ajudam, pois facilitam a liberação dos gases, di-
minuindo as dores. A flexão deve ser feita com o bebê deitado de costas, fle-
xionando as duas pernas sobre o abdome ou dobrando uma perna de cada vez, 
como se andasse de bicicleta.

• Em alguns casos, as cólicas estão relacionadas com o excesso de ansie-
dade e nervosismo da mãe.

Constipação:
O bebê pode não evacuar durante vários dias, situação normal no 

aleitamento materno, pois o leite tem pouco resíduo para produzir o bolo 
fecal. 

Se houver desconforto do bebê, a mãe deve manipular a região anal com 
a ponta de um supositório infantil.

Assaduras: 
A pele do bebê é muito sensível e pode apresentar irritações na região 
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recoberta pelas fraldas. Por isso, deve-se ter cuidado na higiene da pele em cada 
troca, usando algodão embebido em água morna e passando um creme protetor 
para prevenir a assadura se indicado pelo pediatra.

Cuidados após perfurar a orelha:
Os cuidados após a perfuração da orelha são muito 

importantes. A maioria dos problemas que seguem o proces-
so, geralmente, são resultados de falta de cuidados e prosse-
guimento ao tratamento inicial.

Dor, inchaço ou inflamação NÃO são sintomas normais. 
Essas condições podem indicar uma reação alérgica ao ouro ou 
que seu metabolismo não possa tolerar um corpo estranho em 
contato com a sua pele.

No caso do não desaparecimento dos sintomas acima 
mencionados, descontinue o uso dos brincos e procure o seu mé-
dico imediatamente.
1. Não retire os brincos durante as primeiras 4 semanas.
2. Pelo menos uma vez por dia, preferencialmente após o banho, 
aplique antisséptico de sua preferência na frente e atrás do ló-
bulo recém-furado. (Fig. A)

3. Gentilmente escorregue o brinco para frente e para trás diversas vezes para 
que o antisséptico possa penetrar no furo recente. (Fig. B)
4. Lave com água. (Fig. C)

Alimentação da mãe: 
Existem muitos mitos e tabus relacionados à dieta da mãe que está 

amamentando. É importante que a mãe esteja segura para amamentar seu filho, 
sem se preocupar com tabus.

A mãe deve alimentar-se normalmente. 
A única recomendação obrigatória para a mãe é a ingestão de muito 

líquido.
Somente o chocolate e o café, em grandes e excessivas quantidades, 

poderiam prejudicar a amamentação.
Aprendendo a entender o bebê: 
Chorar é a maneira do bebê se comunicar. 
À medida que se vai conhecendo o bebê, aprende-se a distinguir os di-

ferentes choros. O bebê usa o choro para satisfazer as suas necessidades bási-

A

B

C
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cas: fome, frio, calor, fralda molhada, roupa apertada, cansaço (querendo dormir), 
querendo companhia, querendo brincar, reagindo ao estado de humor da mãe.

O pediatra:
As orientações aqui mencionadas foram descritas de forma generaliza-

da. Consulte o pediatra para o melhor cuidado individual do seu filho.

Plano de Saúde do Bebê
Os bebês nascidos pelo plano de saúde Unimed VS devem ser inclusos 

em até 30 (trinta) dias após o seu nascimento. Só assim poderão ter o aproveita-
mento das carências já cumpridas no plano da mãe. Mais informações pelo fone 
0800 642 1800, ou e-mail comercial@vs.unimed.com.br.

mailto:comercial@vs.unimed.com.br
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NOVO HAMBURGO
Hospital Unimed - Rua Waldemar Geib, 161 

Fone: 3584.3800
Hospital Dia, Pronto Atendimento 24h e Administração - Rua Tupi, 962

Fone: 3584.1800

SÃO LEOPOLDO
Hospital Dia e Pronto Atendimento 24h - Rua Conceição, 1050

Fone: 3579.9500

CAMPO BOM
Pronto Atendimento 24h - Av. Brasil, 1390, esquina com Gustavo Vetter

Fone: 3598.2511

DOIS IRMÃOS
Unidade de Negócios - Av. São Miguel, 900/03

Fone: 3564.5533 

ESTÂNCIA VELHA
Av. Presidente Lucena, 3694/04

Fone: 3561.1241

IVOTI
Unidade de Negócios - Av. Presidente Lucena, 3171, salas 101 e 103

Fone: 3584.1877

PORTÃO
Av. Brasil, 673

Fone: 3562.1147 - Fax: 3562.3020

SOS Unimed
0800 541 5288

Relacionamento com Cliente
Av. Nações Unidas, 2265, Novo Hamburgo - Fone: 0800 642 1800

relacionamentocliente@vs.unimed.com.br
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