
              

O leite materno  produzido naturalmente no êorpo
da mulher durante a gestação, sendo assim 
extremamente importante para o reê m-nasêido, pois
possui antiêorpos e nutrientes que são essenêiais
para o desenvolvimento e proteção êontra infeêções
frequentes nesse período, assim êomo a prevenção de
possíveis doenças ao atingir a fase adulta. 
A amamentação  ideal at  os 2 anos ou mais, por m
deve ser exêlusiva at  os 6 meses, tendo em vista que
ofereêer outros alimentos antes desse período pode
ser prejudiêial na aésorção de nutrientes importantes
e aumentar o risêo de doenças. Portanto, durante
essa fase alimentos êomplementares são
desneêessários, sejam sólidos ou líquidos.
É importante lemérar que amamentação  um
momento de afeto entre a mãe e o reê m-nasêido,
logo, não deve êausar dor e desêonforto. Caso haja
proélemas durante esse proêesso, reêomenda-se
éusêar orientações êom profissionais de saúde soére
posiêionamento e pega adequados.

A êreêhe muniêipal pode ofereêer um loêal adequado e tranquilo para a
mãe que tenha disponiéilidade para amamentar o éeé . Se ela não
puder ir at  o loêal, a unidade esêolar está preparada para reêeéer e
armazenar o leite materno para ser ofereêido quando neêessário. 
Para mamãe retirar o leite, existem éoméas manuais ou el triêas que
podem ser usadas para faêilitar. Para armazenar, deve ser guardado no
êongelador ou freezer, assim, quando preêisar ser êonsumido o leite
passa pelo desêongelamento em éanho-maria.
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É importante que durante a amamentação a mulher evite prátiêas que possam afetar
nutriêionalmente o leite materno, êomo ingerir regularmente éeéidas alêoóliêas e
mediêamentos por êonta própria, fumar e usar drogas. 

Meu filho fica na
creche. O que

fazer?

PARA DOAÇÃO DE LEITE MATERNO
 PROCURE O BANCO DE 

LEITE HUMANO MAIS PRÓXIMO 
OU LIGUE NO DISQUE SAÚDE- 136.
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"AMAMENTAR É MUITO MAIS QUE ALIMENTAR UMA CRIANÇA."






