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O bebê prematuro precisa de muitos cuidados ao nascer. Entre eles

está a alimentação. Como ele não pode sugar o seio da mãe ao nascer, o

que pode, então, ser feito?

O recém-nascido receberá, no início, alimentação pela veia, e depois,

por uma sonda que vai da boca até o estômago. Neste momento, passará a

receber o alimento que mais gosta e precisa: o leite. Alguns recém-nascidos

recebem o leite poucos dias após o nascimento, outros demoram um pouco

mais. Nos dois casos, a mãe precisa estar preparada para esse momento.

Depois de algum tempo, o bebê começará a sugar o seio da mãe, para em

seguida ir para a casa.

Amamentar Por Quê?

O leite da mãe é, sem dúvida, o melhor alimento para todo recém-nascido.

Nele se encontra tudo o que um bebê precisa para crescer forte e sadio.

Mas como Isso Acontece?

A mãe começará a produzir leite cerca de 72h depois do nascimento

do bebê. Na ocasião, os seios ficam temporariamente doloridos e cheios, e

a saída do leite pode aliviar todo o desconforto. Nos primeiros dias, a mãe
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produzirá uma substância cremosa, chamada colostro, que é muito rica

em proteínas. O colostro é amarelo e grosso.

Depois de uma ou duas semanas, o leite aumenta em quantidade e

deixa de ser amarelo e grosso, passando a ser claro e mais ralo, o que não

significa passar a ser fraco: ao contrário, ele contém todos os nutrientes

que uma criança precisa.

O leite materno pode ter cores que vão do azul-claro muito delicado

até um amarelo forte, passando por verde-escuro e branco, sem que isto

signifique que a mãe está doente ou que o leite é ruim.

O Leite da Mãe Nunca É Ralo ou Fraco

 A mãe que tem seu recém-nascido internado em uma UTI não pode

colocá-lo para mamar. A extração do leite, então, terá de ser feita com a

ajuda das mãos – o que é denominado ordenha manual – ou com a

bombinha. Essa extração deve ser feita mesmo que o recém-nascido não

esteja recebendo o leite, pois evitará que a mãe tenha problemas no seio,

como empedramento, e ajudará a manter a produção de leite até que o bebê

possa recebê-lo.

Quanto Mais a Mãe Retirar Leite,
Mais Irá Produzi-lo.

A retirada do leite deverá ser feita a cada três horas, e até a mama

esvaziar (até sair a última gota). A mãe pode e deve pedir orientações sobre

como retirar e guardar seu leite. As orientações podem ser dadas por médicos,

enfermeiras, fonoaudiólogos ou no banco de leite, se houver um no hospital.

Uma orientação importante é fazer com que a mãe se alimente bem

e beba muita água e suco de frutas.
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A Mãe Recebe Alta e o Filho
Fica Internado: e agora?

Quando receber alta, a mãe deve continuar retirando leite em casa a

cada três horas. Quando for ao hospital visitar seu filho, deverá retirá-lo

um pouco antes do horário da mamada, para que o recém-nascido receba

o leite materno pela sonda, se já estiver nessa fase. Para isso, basta avisar

à equipe de enfermagem ou ao fonoaudiólogo, e estes fornecerão o recipiente

próprio para a coleta e toda a ajuda que a mãe necessitar.

Enquanto o recém-nascido estiver usando sonda para se alimentar,

a equipe de fonoaudiologia estará preparando-o para sugar o leite no seio

da mãe por meio de estimulações específicas para isso.

O Momento de Amamentar
Chegou: como fazer?

Na maioria dos hospitais, existe um fonoaudiólogo na equipe da

UTI, que irá avaliar as condições de sucção do bebê, além de estimulá-lo se

for necessário. Além disso, esse profissional poderá ajudar a mãe no

momento de colocar o filho ao seio. Se não houver um fonoaudiólogo, a

equipe de enfermagem poderá ajudá-la.

Existem algumas posições para a mãe amamentar seu filho,  mas o

mais importante é que esta seja confortável para ambos.

A forma tradicional de amamentar é quando a mãe está sentada e o

bebê está de frente para ela, com sua barriga em contato com a barriga dela.

Para o bebê abrir a boca, a mãe deve tocar o mamilo nas suas

bochechas e/ou no lábio inferior. Assim que a criança abrir a boca, deve

inserir a aréola, e não somente o bico do seio, e puxar a cabeça do bebê

para a mama rapidamente. A mãe não deve estar curvada para frente nem

para trás: ela deve levar o bebê ao seio, não o seio ao bebê.

Uma boa sucção significa que:

• todo corpo do bebê está junto ao da mãe;
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• o bebê está com a boca bem aberta, não se conseguindo ver quase nada

da aréola;

• os lábios de bebê estão virados para fora, e não dobrados para dentro;

• os lábios de bebê não estão apertados;

• o bebê mama sem fazer barulho;

• a mãe não sente dor nos mamilos, só umas fisgadas no começo. A

amamentação com posicionamento e sucção corretos não dói.

Como Saber se o Bebê não Ficou com Fome?

Muitas vezes, as mães ficam em dúvida se o bebê mamou o

suficiente. Realmente não é possível saber se o bebê está saciado. Portanto,

para os que estão recebendo leite somente pelo seio, as mães devem oferecer

a mama até ela esvaziar, e a outra, se ele ainda aceitar. O ideal é que a

mama esteja disponível sempre que o bebê solicitar (quando chorar de fome).

A recomendação de oferecer a mama até ela esvaziar tem lugar porque,

ao longo da mamada, o bebê receberá todas as proteínas e fatores de proteção,

cálcio, fósforo, aminoácidos encontrados no leite de início e meio de mamada,

como também os lipídios (gordura) do leite do final da mamada.

Se o Bico do Seio For Plano ou Invertido,
É Possível Amamentar?

Algumas mulheres não têm o bico do seio saliente, que se denomina

bico plano. Outras, têm o bico do seio invertido, ‘para dentro’. Nesses

casos, o ideal é fazer exercícios na mama e no bico do seio durante o pré-

natal, mas isso nem sempre é ensinado.

O fato de ter o bico do seio com tais características não impossibilita

a mãe de amamentar. No entanto, ela precisará de ajuda nas primeiras

mamadas. Para tal, existe a equipe de fonoaudiologia, de enfermagem e do

banco de leite. A equipe que estiver atendendo ensinará posições alternativas

para amamentar.
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Ainda existe o protetor de silicone, que é um artefato na forma do

seio, que a mãe adapta no momento da mamada, e que pode ser comprado

em qualquer farmácia. Vale ressaltar que este artefato só deve ser utilizado

como última alternativa.

O Momento da Amamentação Chegou e,
por Algum Motivo, a Mãe não Pode Estar

com o Bebê o Tempo Todo: o que fazer?

Existem algumas alternativas para as mães que não podem estar o

tempo todo com seus bebês, principalmente no momento em que a

amamentação vai ter início. Uma delas é o uso do copinho, que na

ausência da mãe pode ser administrado pela equipe de enfermagem,

previamente treinada.

Alguns hospitais não utilizam o copinho para administrar a dieta

nos recém-nascidos cujas mães não estão presentes, optando pela

mamadeira. Essas instituições não detêm a qualificação – atribuída pelo

Ministério da Saúde – de Hospital Amigo da Criança. Por isso, procure se

informar antes da internação.

Demorou Tanto Tempo para Amamentar,
que o Leite Diminuiu: o que vai acontecer?

Alguns recém-nascidos prematuros ficam internados cerca de dois

meses até poderem ser alimentados diretamente no seio materno, e muitas

mães queixam-se que, mesmo fazendo a retirada manual do leite, não

produzem a quantidade que pensam ser suficiente para seus filhos.

O estresse pelo qual algumas mães passam devido à saúde dos seus

recém-nascidos, bem como a ansiedade pela separação, entre outros, podem

realmente influenciar na produção de leite, mas há como reverter a maioria

dos casos. É o que chamamos de processo de re-lactação ou translactação.
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No  processo de re-lactação ou translactação, a mãe coloca o filho

ao seio por um tempo. Simultaneamente, uma sonda – que não vai até o

estômago – é introduzida na boca do bebê, e sua outra extremidade, no

recipiente que contém o leite fornecido pelo banco de leite ou a fórmula

(leite artificial). O fato de o bebê estar sugando o seio vai ajudar a mãe no

aumento da produção do leite.

Como esta é uma técnica que a mãe não domina, a equipe de

fonoaudiologia e enfermagem deve ensinar e ajudar. Normalmente, ela

logo se adapta e consegue fazer sozinha.

Se a Mãe não Deseja ou não
Pode Amamentar, Qual a Solução?

Amamentar é um direito da mãe, não uma obrigação. Cabe à equipe

explicar o quanto o leite materno é importante para o recém-nascido, tanto

do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista psicológico. Se a

mãe não quiser amamentar, a equipe deve respeitar seu desejo.

Em alguns casos, quando a mãe não puder amamentar, a mamadeira

poderá ser utilizada. Para seu uso, os bicos ortodônticos de silicone com

furo pequeno são geralmente indicados. O furo do bico da mamadeira deve

ser do tamanho ideal, de forma que, ao virá-la para baixo, o leite saia

gotejando. O uso de um bico com furo grande dificulta a coordenação

entre sucção e deglutição, aumentando o risco de o leite parar no pulmão

do bebê (aspiração pulmonar).

É importante ressaltar que nos referimos ao prematuro saudável.

Nos casos em que o bebê apresenta malformações, síndromes etc, muitas

vezes, é preciso desenvolver adaptações para que a alimentação venha a

ser de alguma forma efetiva e prazerosa. Para tal, a mãe poderá contar

com a ajuda das equipes de fonoaudiologia, enfermagem, terapia

ocupacional, psicologia e da equipe médica.
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