
  



Como Amamentar – Passo a 
Passo 
Olá. Você deseja amamentar? Parabéns! 

Amamentar nem sempre é fácil. Vai haver 
momentos em que você quase desiste, mas 
aguente firme!  

Não há muitas coisas na vida que sejam 
realmente boas e ao mesmo tempo fáceis de 
conseguir. Os benefícios da amamentação 
são inúmeros, tanto para mãe como para o 
bebê. 

 

  



Passo a Passo para uma 
Amamentação Correta 
1 – Leve o bebê para um lugar silencioso. 

2 - Procure deixar a mente tranquila, pense 
coisas boas. 

3 – Sente-se em um local confortável, mas 
que tenha bom apoio. 

Utilize roupa que não dificulte a 
movimentação. 

4 – Exponha completamente a mama. 

5 – Aguarde o bebê abrir a boca. 

Caso não abra, encoste o dedo ou mamilo no 
cantinho da boca. 

6 – Quando o bebê abrir a boca, traga-o até o 
peito. 

7 – Introduza o mamilo e parte da aréola 
dentro da boca. 

Atenção! Não introduza somente o mamilo, 
introduza também a aréola. 

 

 

 



OBSERVE O 
POSICIONAMENTO DO BEBÊ 
 

• Bebê bem apoiado. 

• Cabeça do bebê alinhada com corpo 
do bebê. 

• Cabeça no mesmo nível da mama, não 
acima nem abaixo. 

• Bebê livre (e não todo enrolado). 

• Braço inferior do bebê abraça a mãe. 

• Braço inferior livre, não preso nem 
imprensado. 

• Corpo colado à mãe. 

 

Mãe e bebê com roupas 
confortáveis que não 
dificultem a 
movimentação. 

Bebê com cabeça e corpo 
alinhados. O pescoço não 
pode estar torto nem 
rotacionado. 



Bebê livre de panos. Não pode estar preso. 

Braço inferior do bebê abraçando a mãe. 
Nunca preso ou apertado. 

 

Conheça a Pega Correta 
 

• Lábios invertidos (boca de peixinho) 

• Bebê encosta o queixo na mama 

• Bebê abocanha boa parte da aréola 

• Bebê fixo na mama, sem escorregar ou 
largar 

• Faz movimento de sucção 

• Faz barulho de deglutição 

 

  



O que não pode acontecer? 
• Barulho excessivo de deglutição 

• Barulho de língua (barulho de beijo) 

• Dor ao mamar 

• Bochechas encovadas 

• Bebê não pode abocanhar só o bico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onde comprar seus produtos 
Para acessá-los, use os links a seguir no 
momento de fazer suas compras: 

 

https://coisasparabebe.com/amazon - Loja 
Amazon 

https://coisasparabebe.com/submarino - 
Loja Submarino 

https://coisasparabebe.com/americanas - 
Loja Americanas 

 

 

https://coisasparabebe.com/amazon
https://coisasparabebe.com/submarino
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