
O que fazer para ter bastante leite?

AA descida do leite acontece quando o bebê 
começar a mamar e o ideal é que ele inicie a 
sucção ainda na sala de parto. Quanto mais o 
bebê mama, mais rápida acontece a descida 
do leite e aumento da produção. Para manter  
a boa produção de leite, a mãe deve ingerir 
bastante líquido e se alimentar bem. Toda 
mãemãe produz a quantidade de leite que o bebê 
necessita; por isso, ofereça o seio ao bebê 
sempre que ele quiser. Amamente também 
durante à noite. Quanto mais ele sugar, 
maior será a produção de leite. O sono 
também aumenta a produção de leite. Tente 
dormir e descansar quando o bebê estiver 
dormindo.dormindo.  Não utilize compressas. Caso a 
mama esteja muito cheia, faça massagens 
circulares e ordenha manual. Para o bebê 
mamar mais, não dê a ele chás, água, sucos, 
mamadeiras ou outro tipo de leite nos 
primeiros meses de vida.

O que fazer para evitar rachaduras?

EviEvite passar cremes, sabonetes ou loções e 
evite esfregar os mamilos. Use o próprio 
leite para proteger e hidratar os mamilos. 
Depois das mamadas, passe o leite na 
aréola, o que, além de limpar, protege. O 
bebê precisa abrir bem a boca na hora de 
abocanhar e não pegar apenas o mamilo. É o 
maismais importante para prevenir e evitar as 
rachaduras.  Somente apoiar a mama com a 
mão em C, pois a postura com dedos em 
“tesoura” dificulta a saída do leite e pode 
fazer o bebê perder a pega correta do 
mamilo, causando fissuras. Certifique-se de 
que seja feito o teste da linguinha.

Testes realizados pela Fonoaudiologia
na maternidade

Teste da orelhinha
AA lei federal 12.303/10 garante ao seu filho 
fazer o teste da orelhinha. É um teste 
simples, rápido e sem dor. Através dele 
pode-se saber se o bebê ouve e deve ser feito 
nos primeiros dias de vida, ainda na 
maternidade, por um fonoaudiólogo.

Teste da linguinha
AA lei federal 13.002/14 assegura ao seu filho 
o direito de fazer o teste da  linguinha.  O 
teste da linguinha previne limitações dos 
movimentos causados pela língua presa, o 
que pode comprometer as funções que a 
língua exerce, como sugar, engolir, falar e 
mastigar. Previne ainda dificuldades na 
amamenamamentação, possível perda de peso e 
desmame precoce.

Além das leis federais a PORTARIA Nº 1.020, 
DE 29 DE MAIO DE 2013 inclui a assistência 
de FONOAUDIÓLOGO na atenção à gestante, 
à puérpera e ao RN.

O Fonoaudiólogo
atua na promoção do
Aleitamento Materno

Amamentar é possível.


