
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTÂNCIA DA OFERTA DE AMBAS  

AS MAMAS NAS MAMADAS 

Em todas as mamadas é importante que a mãe pratique a técnica 

ideal de amamentação de acordo com a fisiologia de lactação  

“Oferta de ambas as mamas por mamada”  
  

 As mamadas em esquema de livre demanda, conforme a solicitação do bebê 

  Esvaziamento de uma mama e mesmo que parcialmente o da outra estará 

garantindo a continuidade da  produção de leite em ambas as mamas pela 

retirada do Fator Inibitório da Lactação. (FIL) 
 

 Como age o FIL, na mama não sugada? 

 Atua deformando os receptores alveolares da prolactina e os da ocitocina 

impedindo a continuidade da produção de leite na mama não sugada. 

 A produção de leite estará garantida na próxima mamada dependo do 

esvaziamento de ambas as mamas e da retirada do FIL.  
 

O FIL 

É um mecanismo protetor que ocorre como prevenção do 

 ingurgitamento mamário, na mama não sugada. 

@sucesso_na_amamentaçao 

Oriente sempre a oferta de ambas as mamas nas mamadas 

Essa é a técnica ideal, com base na fisiologia da lactação. 
 

Ingrid Erbert 

Lélia Cardamone Gouvêa 

Nildo Alves Batista 
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A cada mamada há 3 sabores do leite: 

Inicial, Intermediário e o Leite Posterior, que corresponde há 2/3 de cada 

mamada. 

 Não há um tempo determinado para distinguir essa sutil variação. 

E sabemos que mesmo interrompida a mamada, os hormônios circulantes, 

agora em menor concentração continuam estimulando a produção de leite.  

O importante é o considerar o teor total de gordura da mamada e não 

segmentar a mamada. 

? 

O  sabor da 
concentração 
intermediária 

entre eles 

Assimetria do tamanho das 

 mamas,afetando a estética. 

Consequências da técnica de mamada em uma única mama, por vez... 
 

Maior risco de ingurgitamento 

na mama não sugada 

Caso numa mamada o bebê sugue só uma mama, 

recomenda-se a retirada de um pouco de leite da mama 

não sugada, de forma a retirar o FIL e garantir a 

continuidade da lactação. 


