


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de agosto/2021, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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FOTO CECOMSAER 

Aleitamento Materno
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1. Aleitamento Materno 

O aleitamento materno vai muito além do sentido nutricional deste

processo. A ato da mãe amamentar seu bebê deve ser

compreendido como um momento de forte união e vínculo entre

mãe e filho, com repercussões importantes para o desenvolvimento

cognitivo, nutricional e emocional da criança. 1



O aleitamento materno vai muito além do 
sentido nutricional deste processo, o ato da 

mãe amamentar  seu bebê deve ser 
entendido como o momento de maior união e 
vínculo entre  mãe e filho  e é nesse momento 

que começa a desenvolver confiança na 
relação mãe-filho. .

1

É uma prática fundamental para o

desenvolvimento da criança, uma vez que

o leite humano é um alimento que contém

equilíbrio de nutrientes, carboidratos e

proteínas na medida exata para prover o

crescimento dos bebês, além de

desenvolver o cérebro e aumentar a

resistência a infecções e doenças crônicas.
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O aleitamento materno vai muito além do 
sentido nutricional deste processo, o ato da 

mãe amamentar  seu bebê deve ser 
entendido como o momento de maior união e 
vínculo entre  mãe e filho  e é nesse momento 

que começa a desenvolver confiança na 
relação mãe-filho. .

Quando a criança recebe somente leite materno, direto

da mama ou ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos.

2. Tipos de Aleitamento Materno 

1. Aleitamento materno exclusivo (AME) 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que

o aleitamento materno exclusivo ocorra até o 6º

mês de vida da criança, devido aos benefícios que

proporciona à saúde do bebê e da mãe.

Você sabia? 

1
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Quando a criança recebe leite materno (direto

da mama ou ordenhado), independentemente

de receber ou não outros alimentos

3. Aleitamento materno

2. Aleitamento materno predominante (AMP)

Quando a criança recebe água ou bebidas à base de

água, além do leite materno, sendo este o alimento

predominante sobre as demais bebidas.
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O aleitamento materno vai muito além do 
sentido nutricional deste processo, o ato da 

mãe amamentar  seu bebê deve ser 
entendido como o momento de maior união e 
vínculo entre  mãe e filho  e é nesse momento 

que começa a desenvolver confiança na 
relação mãe-filho. .

5. Aleitamento materno misto ou parcial

Quando a criança recebe leite materno
e outros tipos de leite.

4. Aleitamento materno complementado

Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido
ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.
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Até 6 
Meses

6 meses 
a 2 anos  

Após 
2 anos  

Aleitamento 
materno 
exclusivo 

Aleitamento materno 
seguido da inserção da 

alimentação complementar. 

Alimentação 
conjunta com 

a família.

3. Duração ideal da Amamentação 1
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4. Benefícios da 
Amamentação

Para a mãe:  

- Diminui o sangramento no pós-parto;

- Auxilia na perda de peso;

- Reduz a incidência de câncer de mama e ovário; 

- Evita a osteoporose;

- Protege contra doenças cardiovasculares;

- Fortalece o vínculo mãe e filho.  
2
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Para o bebê:  

- Auxilia no desenvolvimento da fala;

- Melhora a digestão e minimiza as cólicas;

- Reduz o risco de alergias e infecções; 

- Auxilia no desenvolvimento da 
respiração e de dentes fortes. 

- Promove um melhor desenvolvimento 
intelectual da criança;

- Recebe anticorpos da mãe para proteção 
contra doenças respiratórias e contagiosas;

2
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5.Dicas para a amamentação

Na hora de amamentar, é importante seguir algumas 

orientações, pois permite que o bebê seja melhor 

acomodado e que a mãe fique mais confortável. 

A mãe deve estar em uma posição

confortável e o bebê deve estar virado para

ela, bem junto de seu corpo, com a barriga

encostada na barriga da mãe. A cabeça e o

corpo da criança devem estar alinhados.

A posição ideal:  

2
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A pegada correta

Quando o bebê pega o peito, o queixo deve 

encostar na mama e os lábios ficam virados 

para fora. O nariz do bebê não encosta no 

seio e respira livremente. A criança deve 

abocanhar, além do mamilo, o máximo 

possível da aréola (parte escura da mama). 
2
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Dar outros leites ou fórmulas infantis 
para complementar o leite materno. 

Oferecer mamadeira e/ou chupeta.

Fumar e ingerir bebidas alcoólicas.

Inserir alimentos sólidos ou pastosos na 
alimentação antes dos 6 meses de idade.

6.Práticas que podem 
prejudicar a amamentação 2
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7.Como coletar e armazenar 
o leite materno?

2. Lave bem as mãos, braços e mamas,

prenda os cabelos, retire adornos,

utilize roupas limpas e use máscara.

1. Antes de iniciar a coleta, esterilize os

fracos onde o leite será armazenado,

fervendo-os por, no mínimo, 15 minutos.

3. Massageie a mama no sentido

auréola-tórax e, em seguida, no sentido

da saída do leite.

4. Descarte os primeiros jatos. Colete o

leite colocando o frasco esterilizado

abaixo da auréola.2
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Tempo de armazenamento do leite materno

Até 2 horasTemperatura ambiente:

Geladeira: Até 12 horas

Congelador: Até 15 dias

O leite materno pode ficar fora da geladeira por, no

máximo, duas horas. Uma vez aquecido ou ultrapassado

esse período, o leite não consumido deverá ser descartado.

2

2
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8.Como oferecer o leite
armazenado à criança?

1. O Ministério da Saúde não recomenda ferver e/ou 
aquecer o leite materno no micro-ondas. Aqueça o          
leite em banho-maria, com o fogo apagado. 

2. Após aquecido, agite suavemente o frasco para 
misturar bem o leite. 

3. Faça o teste da temperatura: deixe cair uma gota no 
dorso da sua mão. Se aquecer, mas não queimar, está bom!

4. Ofereça o leite ao bebê! O que sobrar, após a mamada, 
não pode ser reaproveitado. Portanto, descarte-o.2
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Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa
deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de
cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que
eles possam viver mais e
melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 
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É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 

FOTO CECOMSAER 
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