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Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno 

 

1 – Ter uma política de aleitamento materno escrita, que seja 

rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados da 

saúde.  

2 – Capacitar  toda equipe de cuidados da saúde nas práticas 

necessárias para implementar essa política.  

3 – Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o 

manejo do aleitamento materno. 

4 – Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na 

primeira meia hora após o nascimento.  

5 – Mostrar às mães como amamentar e como manter a 

lactação, mesmo se separadas dos seus filhos.  

6 – Não oferecer aos recém-nascidos bebida ou alimento que 

não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica.  

7 – Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e 

bebês permaneçam juntos - 24 horas por dia.  

8 – Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda.  

9 – Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças 

amamentadas.  

10 – Promover grupos de apoio à amamentação e encaminhar 

as mães a esses grupos na alta da maternidade.  

 
 

Comissão Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

 
 
*BRASIL. Ministério da Saúde. Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Área Técnica de saúde da Criança e Aleitamento 
Materno. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília, janeiro de 2011. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/iniciativa_hospital_amigo_crianca.pdf>. Acesso em: 19/04/2011 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/iniciativa_hospital_amigo_crianca.pdf
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INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

Diretrizes: 

 

1. Este hospital possui diretrizes elaboradas pela equipe multiprofissional na promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno e que são reavaliadas periodicamente; 

2. O treinamento em saúde materno-infantil, visando à atualização e melhoria contínua no 

atendimento é realizada semestralmente; 

3. Diariamente, as gestantes e puérperas atendidas neste hospital, recebem visitas no leito 

e são convidadas a participarem de reuniões, ambas realizadas pela equipe 

multiprofissional, onde são enfocadas as vantagens e o manejo do aleitamento materno; 

4. Durante a primeira meia hora de vida, todo recém-nascido, com boas condições de 

vitalidade e cuja mãe esteja desperta e consciente, deverá ser colocado junto à mãe, 

propiciando o contato pele a pele, olho a olho entre ambos; 

5. Este hospital desenvolve um Programa Fundamental às mães de bebês em cuidados 

especiais, permitindo sua entrada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 

proporcionando maior amor e confiança entre  ambos; 

6. É expressamente proibido o uso de bicos, chucas e mamadeiras ou outros alimentos, 

inclusive água e chás, no alojamento conjunto; 

7. Este hospital possui alojamento conjunto, permitindo que mãe e filho permaneçam 

juntos 24 horas, com aleitamento materno sob livre demanda; 

8. Serão permitidas visitas diárias do pai ou pessoa responsável, para maior conforto 

psicológico à mãe; 

9. Por ocasião da alta, a mãe é encaminhada ao Ambulatório de Incentivo ao Aleitamento 

Materno para o apoio, reforço e manutenção do aleitamento materno exclusivo e 

acompanhamento na primeira semana de vida; 

10. A equipe multiprofissional deste hospital se compromete a não receber nenhuma 

espécie de doação, gratificação ou ajuda financeira, que venha das indústrias de leites 

infantis modificados, mamadeiras, bicos e chupetas. 
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INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

Sala de Parto 
 

1. Na primeira meia hora de vida, a equipe multiprofissional deste hospital propiciará a 

todo recém-nascido e sua mãe, ambos em boas condições, o contato olho a olho, pele a 

pele e o incentivo ao início do aleitamento; 

2. É desejável que o pai esteja presente na sala de parto durante o nascimento do bebê. 

 

3. Os profissionais de saúde presentes na sala de parto deverão manter ambiente tranqüilo 

de apoio, conforto físico e emocional, que facilite o contato íntimo mãe/bebê 

imediatamente após o parto; 

4. A parturiente não deverá receber sedativos, analgésicos ou anestésicos, salvo sob 

avaliação criteriosa da real necessidade e conseqüências para a mãe e bebê; 

5. Limpar e secar o recém-nascido com boas condições vitais, colocando-o junto à sua 

mãe enquanto estiver na sala de parto, para que ela o segure e o leve à mama, com 

ajuda da equipe; 

6. O nitrato de prata deve ser aplicado ao recém-nascido somente após o contato olho a 

olho entre mãe e bebê; 

7. Mãe e bebê devem ser encaminhados juntos ao alojamento conjunto. 
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INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

Sala de Ordenha 
 

 

1. A Sala de Ordenha é destinada à orientação, estímulo, incentivo e apoio à 

mãe/familiares quanto ao aleitamento materno; 

2. As puérperas cujos bebês estão internados na UTI Neonatal deverão ser encaminhadas 

a freqüentar a Sala de Ordenha para receberem o apoio e incentivo necessário ao 

aleitamento materno; 

3. As puérperas do alojamento conjunto receberão visitas no leito do auxiliar de 

enfermagem da Sala de Ordenha para o estímulo e incentivo ao aleitamento materno; 

4. As mães cujos bebês estão internados e em aleitamento materno na Unidade de 

Pediatria receberão visitas no leito do auxiliar de enfermagem da Sala de Ordenha para 

o estímulo e incentivo ao aleitamento materno; 

5. O auxiliar de enfermagem responsável pela sala de ordenha deverá preencher 

formulário próprio, constando o histórico da mãe e possíveis dificuldades  em relação à 

efetivação do aleitamento materno; 

6. O auxiliar de enfermagem da sala de ordenha, juntamente com a equipe 

multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva e Maternidade deve esclarecer toda 

puérpera e familiar sobre: 

7. Vantagens do aleitamento materno; 

8. Fisiologia da lactação; 

9. Esclarecimentos sobre tabus que possam interferir no sucesso do aleitamento materno; 

10. Anticoncepção durante o aleitamento materno; 

11. Manejo do aleitamento materno; 

12. Problemas referentes às mães e bebês; 

13. Ordenha e armazenamento do leite materno. 
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14. A sala de ordenha deve estar preparada e organizada para acolher a puérpera para 

receber orientações sobre o manejo e a ordenha manual do aleitamento materno; 

15. A puérpera deve receber orientações sobre a ordenha manual e o manejo de 

armazenamento do leite materno no domicílio; 

16. O auxiliar de enfermagem responsável pela sala de ordenha deve supervisionar e 

orientar a ordenha do leite materno direcionado, garantindo a qualidade do mesmo para 

ser encaminhado ao lactário; 

17. O auxiliar de enfermagem responsável pela sala de ordenha recebe o leite materno 

ordenhado fora de o ambiente hospitalar, identifica e o mantém sobre refrigeração de 2 

a 8º C até ser encaminhado ao Banco de Leite para ser pasteurizado; 

18. O auxiliar de enfermagem da Sala de Ordenha deve orientar e estimular as puérperas 

que o leite materno pode ser doado para psateurização no Banco de Leite. 
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INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

Alojamento Conjunto 
 

 

1. Todo recém-nascido com boas condições vitais deve acompanhar sua mãe, sempre que 

esta estiver em condições de interagir com o bebê; 

2. A amamentação do recém-nascido deve ser sob livre demanda e deve ser 

proporcionadas todas as condições para tal ao binômio; 

3. É contra-indicado o uso de alimentos, inclusive águas, solução glicosada ou chá, no 

alojamento conjunto, exceto sob prescrição médica, com justificativa; 

4. É contra-indicado o uso de bicos (chucas, chupetas, mamadeiras) no alojamento 

conjunto; 

5. A puérpera será continuamente apoiada e informada sobre os aspectos relacionados ao 

aleitamento materno durante a internação; 

6. Na alta hospitalar, a mãe deve ser orientada sobre a importância da manutenção da 

amamentação. 

 

7. A puérpera e seu recém-nascido serão encaminhados do centro obstétrico ao alojamento 

conjunto simultaneamente, permanecendo juntos e supervisionados pelos profissionais 

de saúde da maternidade; 

8. A equipe de saúde apoiará e orientará a puérpera para que o bebê seja amamentado sob 

livre demanda durante as 24 horas e nenhum bico e/ou alimento deverá ser oferecido ao 

recém-nascido; 

9. A equipe de saúde ficará disponível para informar sobre a amamentação, reflexo da 

descida do leite, mecanismo da lactação, cuidados com as mamas e ordenha manual do 

leite; 

10. A equipe de saúde reforçará as orientações dadas anteriormente na alta hospitalar; 

11. Não será permitida a distribuição de bicos, mamadeiras, propaganda e amostras de 

substitutos do leite materno (Resolução 31/92 do CNS). 
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INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

Pré-Natal 

 

 

1. Com o objetivo de se preparar para o aleitamento materno, as gestantes serão orientadas 

e capacitadas sobre: 

a. As vantagens do aleitamento materno para a mãe, bebê, família e sociedade, e 

as conseqüências do desmame precoce; 

b. Produção de leite, manutenção da lactação, ordenha manual do leite, bem como 

seu armazenamento e preparo para uso; 

c. A importância de se iniciar o aleitamento materno na sala de parto; 

d. As vantagens do alojamento conjunto; 

e. Direitos legais para o aleitamento materno; 

f. A importância do aleitamento materno sob livre demanda; 

g. Posição do bebê para a amamentação. 

 

 

 

2. O exame físico das mamas das gestantes, observando a formação anatômica dos 

mamilos, deverá ser feito na primeira consulta do pré-natal, seguido das orientações 

necessárias; 

3. A equipe de saúde (médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, nutricionista e 

fonoaudiólogo) deverá avaliar a história da gestante, analisando suas atitudes, crenças, 

conhecimentos e experiências sobre a alimentação infantil, incentivando-a para a 

promoção do aleitamento materno; 

4. A equipe de saúde fará reuniões periódicas com as gestantes na sala de reuniões 

enfatizando a importância do aleitamento natural, trocando experiências e esclarecendo 

todas as dúvidas. 
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INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

UTI Neonatal 

 

 

1. É contra-indicado o uso de qualquer solução e/ou fórmulas lácteas, exceto em casos 

clinicamente indicado e justificado (anexo I); 

2. É contra-indicado o uso de bicos ( mamadeira chuca ou chupeta); 

3. A mãe deve ser orientada e apoiada para a retirada manual do leite, tão logo seja 

possível; 

4. O vínculo mãe-bebê deve ser favorecido e estimulado o mais precocemente; 

5. A amamentação ao seio materno deve ser favorecida e estimulada, assim que o bebê 

estiver clinicamente estável e liberado pela equipe multiprofissional; 

6. A mãe deve ser estimulada e orientada ao aleitamento materno pela equipe 

multiprofissional, durante as visitas ao bebê; 

7. Toda equipe multiprofissional deve orientar deve orientar, estimular e favorecer o 

aleitamento materno; 

8. Na alta, a mãe deve ser orientada sobre a importância de manter a amamentação e como 

armazenar o leite ordenhado manualmente; 

9. A equipe multiprofissional deve disponibilizar meios para contato em caso de dúvidas 

sobre o aleitamento materno; 

10. Na baixa produção de leite materno ou ausência de amamentação, a mãe deve ser 

estimulada e orientada a relactação. 

11. A equipe multiprofissional deve discutir sobre a implementação e o apoio do vínculo 

mãe/bebê e a promoção do aleitamento materno; 

12. Os bebês devem ser estimulados à sucção, seguindo a avaliação da fonoaudióloga; 

13. A equipe deve proporcionar ambiente favorável à amamentação; 
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14. A nutriz deve ser avaliada pela equipe multiprofissional quanto às condições das 

mamas, posicionamento e pega correta do bebê ao seio materno; 

15. A nutriz deve ser orientada quanto aos benefícios da ordenha direcionada e 

encaminhada à sala de ordenha; 

16. A mãe deve ser orientada sobre a forma que o bebê recebe o leite materno, quando este 

não estiver sugando ao seio materno (gavagem ou copinho). 
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INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

ANEXO 

 

Motivos médicos aceitáveis para a suplementação do leite materno 

 

Numa maternidade, algumas razões de ordem médica podem requerer a administração de 

líquidos e/ou alimentos lactentes, além ou em substituição ao leite materno. 

Presume-se que bebês gravemente doentes, bebês que necessitam de cirurgias e aqueles que 

nascem com peso muito baixo (menos de 1.500 g) estarão em unidade de cuidados especiais. A 

alimentação dessas crianças será decidida individualmente, dadas as suas necessidades 

nutricionais e capacidades funcionais específicas, ainda que o leite materno seja o alimento 

mais recomendado. Nessa categoria de crianças sujeitas a cuidados especiais são incluídos: 

 Recém-nascido com peso muito baixo, ou nascido prematuramente, com menos de 

1.500 g ou 32 semanas de gestação; 

 Crianças com imaturidade severa, ou que requeiram terapia para hipoglicemia, e que 

não manifestem ganho ponderal através da amamentação ou administração de leite 

humano. 

No caso de bebês em condições de saúde suficientes para estarem em alojamento conjunto, 

existem poucas indicações para o uso de suplemnetos. Com o objetivo de se avaliar se uma 

unidade está administrando, de forma inapropriada, líquidos ou substitutos do leite materno, 

quaisquer bebês que estejam recebendo suplementos adicionais devem ter sido diagnosticados 

como: 

 

 Bebês cujas mães apresentem doenças graves, por exemplo: psicose, eclampsia ou 

choque; 

 Bebês que apresentem erros inatos do metabolismo, por exemplo: galactosemia, 

fenilcetonúria, doença do xarope de bordo na urina; 

 Bebês com perda aguda de água, por exemplo: em certos casos de fototerapia por 

icterícia, sempre que a ammamentação não fornecer hidratação adequada; 

 Bebês cujas mães estejam com medicação contra-indicada durante a amamentação, por 

exemplo: medicamentos citotóxicos, radioativos ou anti-tereoideanos, exceto 

propiltiouracil. 

 

Em caso de amamentação temporariamente adiada ou interrompida, as mães devem receber 

auxílio para estabelecer ou manter lactação – por exemplo, através da ordenha manual – de 

maneira a permitir, no mais breve tempo possível, o início ou a retomada da amamentação. 

 

Para maiores detalhes sobre esta e outras questões relacionadas, leia o capítulo 3 – “Fatores de 

saúde que podem interferir na amamentação” – no capítulo “Infant Feeding: The Physiological 

Basis”, Bulletin of the World Health Organization, 67, suplemento (1989). 

 

 



 

                                              
 

 

 

Av. Monte Carmelo  nº 800 – Bairro Fragata C - Marília - S.P. – CEP: 17.519-030 
Fone: (14) 3402-1744  

   

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Faculdade de Medicina de Marília 
Complexo Assistencial - Famema 

 
 

 
 
 

 
 

INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

UTI Pediátrica 

1. A mãe deve ser orientada e apoiada para a retirada manual do seu leite, enquanto seu filho 

esteja impossibilitado de amamentar; 

2. O vínculo mãe-bebê deve ser mantido, favorecido e estimulado sempre que possível; 

3. A amamentação ao seio materno deve ser favorecida e estimulada, assim que o bebê estiver 

clinicamente estável e liberado pela equipe multiprofissional; 

4. A mãe deve ser estimulada e orientada ao aleitamento materno pela equipe multiprofissional, 

durante as visitas ao bebê; 

5. Toda equipe multiprofissional deve orientar deve orientar, estimular e favorecer o aleitamento 

materno; 

6. Na alta, a mãe deve ser orientada sobre a importância de manter a amamentação; 

7. A equipe multiprofissional deve disponibilizar meios para contato em caso de dúvidas sobre o 

aleitamento materno; 

8. Na baixa produção de leite materno ou ausência de amamentação, a mãe deve ser estimulada e 

orientada a relactação. 

9. A equipe multiprofissional deve discutir sobre a implementação e o apoio do vínculo mãe/bebê 

e a promoção do aleitamento materno; 

10. Os bebês devem ser estimulados à sucção, assim que possível; 

11. A equipe deve proporcionar ambiente favorável à amamentação; 

12. A nutriz deve ser avaliada pela equipe multiprofissional quanto às condições das mamas, 

posicionamento e pega correta do bebê ao seio materno; 

13. A nutriz deve ser orientada quanto aos benefícios da ordenha direcionada e encaminhada à sala 

de ordenha; 

14. A mãe deve ser orientada sobre a forma que o bebê recebe o leite materno, quando este não 

estiver sugando ao seio materno (gavagem ou copinho). 

 

 

 

 


