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Sou Enfermeira e Consultora Materno Infantil, especialista em

Amamentação e Sono. 

 Antes de me dedicar exclusivamente à essa área, atuei em

Unidades Básicas de saúde e já acompanhava mamães e bebês.

Diante dessa experiência e  de tudo o que vivenciei, me senti

tocada e idealizei um projeto que se chama  Bem Materno.

 

Hoje, ofereço assistência domiciliar e à distância para famílias

que estão com dificuldades em amamentar, em realizar o

desmame e com o sono dos seus pequenos.

 

Minha missão é ajudar tornar a maternidade um pouco mais

leve de ser  vivida e proporcionar às mães uma forma de

maternar um pouco mais leve.

 

Desejo sempre oferecer o melhor da minha assistência e

conteúdo de valor para diversos pais que precisam de auxílio.

 Sendo assim, espero, de coração que esse e-book te ajude de

alguma forma e que tudo que estiver aqui, faça sentido para

você.

 Com amor, Leticia
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A  maioria das mães apresentam dificuldades em relação à

amamentação. Diariamente acompanho casos de consultoria de

amamentação e realmente, esse processo é bem desafiador.

 

No início são muitas dúvidas, inseguranças, falta de confiança e por

aí vai. 

 

Amamentar é se doar, estar disponível e se entregar para o bebê.

Muitas mães relatam que se sentem anuladas diante desse cenário

e que realmente não é tão simples quanto parece. A amamentação,

assim como a maternidade é romantizada demais e isso faz com

que gestantes não se preparem e nem busquem ajuda antes

mesmo do bebê chegar.

 

Dores, falta de informação, profissionais despreparados, práticas

hospitalares inadequadas, aspectos emocionais da mãe, ausência

de rede de apoio, entre outros. Esses são apenas alguns fatores que

podem ter uma forte influência em relação à amamentação.

 

Pensando nisso, resolvi reunir várias perguntas a maioria das mães

fazem com a maior frequência e que tenho certeza que vai te

ajudar!

Vamos lá?



1 - Estou gestante como preparar as mamas para a

amamentação?

Atualmente, não há indicação nenhuma para passar

buchas, pomadas, usar laser, conchas, torcer o mamilo,

entre outras práticas recomendadas por profissionais ainda

desatualizados no assunto. Tudo isso atrapalha demais a

preparação NATURAL do seu corpo. 

Hoje, a recomendação é que você busque se preparar

mentalmente/emocionalmente para o que virá, para o pós

parto. Fazer uma consultoria  de amamentação ainda na

gestação é extremamente válido. Não espere o bebê chegar,

se ver perdida para tomar essa decisão. Não se prepare

apenas para o parto, mas sim, para o pós parto também.

 

2 - Quanto tempo deve durar as mamadas?

Não devemos olhar apenas para o tempo, mas sim, para a

QUALIDADE das mamadas. De nada adianta seu bebê ficar

30 minutos no seu seio e não mamar NADA por conta de

uma pega ou posicionamento inadequados. Então, esqueça

tempo!

 

 

Amamentação - Respostas para as dúvidas mais frequentes

 



3- Meus seios não ficam mais tão cheios, estou com pouco

leite?

Peito murcho não é sinal de que você não está produzindo

leite ou que sua produção diminuiu. Por volta de 3 meses,

as mães acham que sua produção diminuiu, mas não. O

que acontece é uma REGULAÇÃO, ou seja, o seu corpo

entende que já não precisa produzir MUITO, pois já

conhece a frequência de mamadas do bebê. Se o bebê

estiver se desenvolvendo, ganhando peso, xixi e cocô ok...

não tem com o que se preocupar!

 

4- Extraio pouco com a bomba, acho que a minha

produção está diminuindo!

O ideal é que você não meça a sua produção com a bomba.

A boca do bebê consegue sempre extrair MUITO MAIS do

que uma bomba. Então, não faça isso! Não é porque

extraiu apenas 5 ml que está produzindo apenas isso.
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5- O bebê precisa arrotar depois de todas as mamadas?

O arroto, nada mais é do que a ingestão de ar. Bebês que

são amamentados apenas com o seio, não vao arrotar após

todas as mamadas, pois a pega fica mais vedada do que na

mamadeira, por exemplo. Sendo assim, bebês que mama

na mamadeira, ingerem mais ar e consequentemente, irão

arrotar mais.

 

6 - Preciso dar os dois peitos na mesma mamada?

Sim! A regra é: ofereça sempre. Nos primeiros dias, é bem

provável que seu bebê não vai aceitar os dois seios, por

conta do tamanho do estômago, mas conforme ele for

crescendo... aceitará. 

 

7- Meu bebê fica chupetando o meu peito, o que fazer?

O termo "chupetar" não existe. Os bebês, na verdade

fazem sucção não nutritiva e isso se deve pela

NECESSIDADE extrema de sucção. O ideal é que essa

necessidade seja suprida no seio da mãe e que se evite a

chupeta.
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8 – Meu bebê dorme no seio, o que fazer?

Antes de mamar, procure deixar o seu bebê bem alerta:

abra a janela, exponha à claridade, se for preciso tire a

roupinha, mexa no rostinho dele perto da orelha, nas

palmas das mãos e troque a fralda se tiver necessidade.

Hora de mamar é hora de mamar, muitos bebês não

ganham peso porque ficam muito sonolentos e não

mamam o suficiente.

 

9 – Chupeta e mamadeira, pode causar desmame?

Infelizmente sim, qualquer bico pode oferecer o RISCO de

desmame. É um tiro no escuro. Você pode oferecer hoje e o

bebê começar a rejeitar o peito na próxima mamada ou

daqui meses, nunca saberemos!

 

10 – Devo acordar meu bebê para mamar?

Se o seu bebê não tiver recuperado o peso de nascimento,

sugiro que SIM. Muitos bebês ficam muito tempo

dormindo e também podem perder peso por conta disso.

 

 

 

 

 

 

Amamentação - Respostas para as dúvidas mais frequentes

 



11 – Até quando o bebê tem que mamar de madrugada?

O melhor é pensar em desmame noturno a partir de 12

meses, já que o leite materno é o PRINCIPAL alimento até

essa idade. Mas se de repente, o seu bebê por si só parar de

acordar para mamar, não precisa acordá-lo para isso.

Geralmente por volta de 9/10 meses os bebês mamam em

média 2x na madrugada.

 

12 – Estou complementando, é possível voltar a oferecer

apenas leite materno?

Com certeza, tudo é possível. Sugiro buscar auxílio e

acompanhamento de uma consultora de amamentação.

 

13 – Minha mama não pinga leite e nem escorre, tenho

pouco leite?

Não, isso não é critédio para avaliar produção. Muitas

mães não ficam com leite pingando e nem escorrendo,

mas seus bebês ganham peso e estão se desenvolvendo.
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14 – Estou com o seio vermelho e empedrado, o que pode

ser?

Observe se você não está com mal estar (tipo uma gripe) e

febre, pois pode ser mastite. Aconselho ir ao pronto

socorro para uma avaliação médica, pois pode ser mastite.

 

15 – Meu bebê está se jogando para trás, não aceita o seio e

se irrita bastante. O que pode ser?

Faz uso de chupeta, mamadeira? Pode ser sinais de

desmame. Caso contrário, pode ser salto de

desenvolvimento também. 

 

16 – Meu bebê começou a mamar menos, isso é normal?

Com o passar do tempo os bebês diminuem o tempo de

mamada e ficam craques em extrair o leite.

Consequentemente, irão mamar em menos tempo e mais

rápido.
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17 – Ao longo do dia percebo que a produção diminui. Por

que isso acontece?

Isso é normal, ao longo do dia a produção oscila por conta

do cansaço, estresse, nosso emocional. Descanse!

Não fique medindo toda hora a sua produção com a

bomba, isso vai mexer demais com a sua confiança e

segurança!

 

18 – Quais alimentos aumentam a produção de leite?

Não em nenhuma comprovação científica que

determinados alimentos aumentam a produção. O que

temos são relatos de mães. De qualquer forma, se você

gosta daquela canjica deliciosa, simplesmente COMA!
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19 – Posso beber amamentando?

Moderadamente sim! Afinal, mãe também é filha de Deus,

né? A dose recomendada é de 1 dose de vinho ou 2 chops.

Aí você precisa ficar 3h sem amamentar. Se caso for beber

mais que isso, extraia leite antes e deixe para o bebê, pois

você vai precisar de umas 12h sem amamentar. Acione

também a sua rede de apoio para ficar com o bebê durante

esse tempo.

 

20 – Vou voltar ao trabalho, mas não estou conseguindo

fazer estoque de leite! O que fazer?

Primeiramente, fique calma. Quanto mais ansiosa, pior.

Comece a fazer o seu estoque uns 30 dias antes de

retornar ao trabalho para que seu corpo comece a

entender que precisa produzir mais. Não será de uma hora

para outra que a sua produção irá aumentar!
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Se esse ebook te ajudou em sua

amamentação... escolha 3 mães e

envie o link abaixo para que elas

também possam baixar!

 

http://www.bemmaterno.com.br/ebook-

amamentacao
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