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O Tratado do Especialista em Cuidado Materno Infantil com enfoque em Amamentação é uma obra 

que carrega um conteúdo vasto, prático, teórico e clínico e, acima de tudo, é permeada de muita empa-

tia e amor. Ele foge à abordagem estritamente clínica e teórica, para abranger as várias nuances que o 

universo da maternidade tem a oferecer. 

Abordar o aleitamento materno, a prática mais econômica e eficiente de incentivo à saúde, edu-

cação e desenvolvimento global de qualquer ser humano, vai muito além de discursar sobre técnicas 

e fisiopatologia. Tais temáticas são essenciais, mas, a fala toma um lugar mais amplo, abordando as 

fases da gestação, do nascimento, do cuidado, da criação. Porque falar de amamentação é falar tam-

bém de cada uma destas fases.

Nesta perspectiva, este espaço de fala é aberto para uma equipe multi/transdisciplinar. Profissio-

nais protagonistas e referências de um modelo de assistência pautado no respeito e nas mais recentes 

evidências científicas sobre a temática. O texto é carregado com a leveza da abordagem baseada no 

respeito, no acolhimento e na empatia; e ademais, na defesa de um cuidado voltado ao protagonismo da 

mulher e sua tomada de decisão. 

A obra segue uma organização baseada em cinco eixos norteadores. No primeiro eixo temos a abor-

dagem das Bases da Atenção ao Cuidado Materno Infantil. Nesta parte os autores te convidam a conhe-

cer as práticas baseadas em evidências sob a perspectiva de um novo olhar para o cuidado. O primeiro 

capítulo traz a narrativa da história da assistência ao parto ao longo das gerações, como a sociedade 

influencia estas práticas, como paradigmas são elaborados e como é necessário que a mudança acon-
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teça. E ela está acontecendo, é esse o momento, marcado por uma assistência humanizada e pautada 

no empoderamento da mulher, a protagonista deste cenário. O capítulo 2 aborda a Teoria da Extero-

gestação. Gosto de dizer aos meus alunos que na oportunidade de encontrar uma mãe que carrega um 

bebê no ventre, e mediante a possibilidade de compartilhar apenas uma informação, que esta seja sobre 

a exterogestação. Saber das demandas instintivas de um bebê que acaba de chegar ao mundo deixa a 

maternidade mais leve. Em sequência você irá conhecer as principais políticas públicas de proteção, 

promoção e incentivo ao aleitamento materno, ações e programas comprovadamente eficazes na mu-

dança dos indicadores de saúde materno infantil. E, fechando este eixo de maneira especial, você irá se 

aprofundar nas estratégias do aconselhamento. Sem dúvida, fundamental e essencial para o sucesso na 

assistência materno infantil, pois nossa luta é por uma prática respeitosa e baseada na escuta empática 

e acolhimento de todas as famílias e suas histórias. 

Na sequência, o segundo eixo nos apresenta capítulos especiais sobre Atenção à Saúde Materna. 

Uma abordagem biopsicosociocultural com o olhar voltado para aquela que é a protagonista de toda 

essa discussão. Esse eixo inicia pela anatomofisiologia da lactação e as mudanças físicas e hormonais 

que acontecem no parto e amamentação. Em sequência, o capítulo 6, abre as portas para uma discussão 

profunda e necessária a ser feita entre nós, profissionais da assistência ao cuidado materno infantil e 

amamentação, sobre as mudanças psíquicas e a maternidade. Teremos a oportunidade de aprofundar 

os conhecimentos sobre a saúde mental perinatal no capítulo 7, período considerado o mais instável 

mentalmente para qualquer mulher. Conhecer sobre blues puerperal, depressão pós-parto, como iden-

tificar e quando encaminhar. O eixo de atenção à saúde da mulher se encerra com a temática nutrição 

no período gestacional, o que temos de evidências recentes sobre a alimentação na gestação, parto e o 

impacto na saúde da mulher e da criança.

Se o nosso foco é falar de aleitamento materno não poderíamos deixar de contemplar um eixo 

completo sobre esse tema – Aleitamento Materno e seus desdobramentos. O capítulo inicial desta parte 

abordará as características nutricionais do leite materno, comprovadamente o melhor alimento a ser ofe-

recido aos bebês nos primeiros seis meses de vida. Substância viva e mutável, que se adapta as deman-

das e características de cada recém-nascido. Em seguida, no capítulo 10, serão apresentadas as técnicas 

e protocolos mais utilizados no Brasil e no mundo, no manejo das principais dificuldades do aleitamento 

materno. O conhecimento do manejo ampliado, de excelência, é essencial para o sucesso das interven-

ções nos problemas da amamentação. A abordagem sequencial será sobre diminuição da produção lác-

tea: o maior medo e anseio das mulheres que amamentam. Você conhecerá as principais causas e como 

é feito o acompanhamento e intervenção na díade mãe e bebê. O capítulo 12 discorre sobre o impacto 

das alterações do frênulo lingual sobre o aleitamento materno, amplamente discutido nos dias atuais. 

Estará disponível a vocês protocolos e orientações do Ministério da Saúde sobre a legislação vigente. O 

capítulo 13 traz de maneira inovadora a discussão sobre Lactação Induzida. Além de apresentar quais 

os protocolos existentes, a maneira como eles podem ser implementados, o envolvimento da equipe 

interdisciplinar na assistência às novas configurações de famílias que desejam vivenciar a amamentação 



nos dias atuais e o compartilhamento de casos reais e seus desfechos. Técnicas especiais, posturas mais 

adequadas e características específicas para o sucesso do aleitamento materno em bebês prematuros 

serão tratadas no capítulo 14. Na sequência, uma discussão não só técnica e prática, mas, com uma 

abordagem sociocultural e de direitos igualitários laborais, sobre o tema amamentação e volta ao traba-

lho. E, encerrando este eixo com foco no aleitamento materno, falaremos sobre o fim deste processo, o 

desmame. A intenção é convidar o especialista a discutir mais sobre esta fase tão delicada, muitas vezes 

mais difícil que o próprio começo. E, como podemos, enquanto profissionais da saúde materno infantil, 

auxiliar na condução deste período de maneira gradual e mais gentil possível.

O quarto eixo desta obra tem foco na Atenção à Saúde da Criança. Os capítulos iniciais apresentam 

as características anatomofisiopatológicas relacionadas à saúde do trato gastrointestinal e do sistema 

respiratório, bem como a biomecânica da sucção dos bebês. É fundamental que o especialista conheça 

sobre os principais cuidados, indicadores e marcadores que possam, porventura, indicarem alguma al-

teração nas funções desta criança. A importância do acompanhamento da puericultura e a identificação 

de sinais que indicarão a necessidade do encaminhamento e da discussão interdisciplinar será contem-

plada no capítulo 20. Os três capítulos seguintes nos apresentam uma abordagem científica, aprofun-

dada, ampla e ao mesmo tempo leve, dos segredos que envolve a introdução da alimentação comple-

mentar respeitosa e de sucesso. Nesta temática serão abordados os métodos de introdução, os aspectos 

nutricionais, motores, sensoriais e comportamentais que envolvem este evento. O capítulo 24 evidencia 

a importância de estarmos atentos aos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para identificação, 

encaminhamento e consequente intervenção por profissional especializado, o mais precoce possível. 

Encerrando o eixo de atenção à saúde da criança o capítulo 26 nos presenteia uma breve, mas profunda, 

abordagem sobre o aspecto psíquico do bebê e suas capacidades como sujeito. 

Encerrando os eixos norteadores desta obra não poderíamos deixar de contemplar temas especiais, 

muitos deles fundamentais, para o sucesso do trabalho do especialista em cuidado materno infantil – 

Tópicos Especiais Aplicados ao Cuidado Materno Infantil e Amamentação. Nesta parte do livro você en-

contrará uma grande discussão conduzida por profissionais clínicos e pesquisadores, sobre o impacto 

negativo dos bicos artificiais sobre a amamentação e o crescimento craniofacial. Será levantada a pro-

blematização sobre o incentivo e apelo das indústrias, bem como a pressão social que é imposta sobre 

a recém mãe, neste período tão frágil e difícil que é a amamentação. E qual é o nosso papel neste ce-

nário, enquanto defensores e protetores do aleitamento materno e do respeito à tomada de decisão das 

mães. O capítulo 29 traz uma ampla revisão das evidências científicas mais recentes sobre o cuidado 

em obstetrícia e a necessidade do olhar para as queixas da mãe no pós-parto, evidenciando a dor e as 

lesões perineais, o que fazer para evita-las e como trata-las. O capítulo 30 aborda o uso da laserterapia 

nos problemas da amamentação. A apresentação deste recurso como uma ferramenta promissora neste 

universo materno infantil e a importância de considera-lo como uma estratégia auxiliar às técnicas e 

práticas de manejo indispensáveis ao consultor. Ampliando os horizontes e abrindo a possibilidade do 

conhecimento de novas ciências, o capítulo 31 nos apresenta o mundo da Homeopatia aplicada à ama-



mentação, ao parto e ao cuidado materno infantil. Tema que tem atraído muitos profissionais a desven-

darem outras formas de tratamento em prol da qualidade de vida, saúde e bem-estar integral em todas 

as fases do cuidado. Na sequência, os capítulos 32 e 33 abordam a temática sono infantil, e como pen-

sarmos neste assunto, que é uma queixa frequente e necessidade tão real das mães no contexto social 

que vivemos atualmente; e ao mesmo tempo associa-la a um modelo de cuidado acolhedor, respeitoso 

e ao sucesso do aleitamento materno. E por fim, atendendo a uma grande demanda dos profissionais da 

área da saúde com os quais aprendo e compartilho conhecimentos todos dias, apresento nosso último 

capítulo deste Tratado – Habilidades de Empreendedorismo na área da saúde. A intenção é fornecer 

ferramentas que possam auxiliar profissionais da saúde que trabalham na assistência materno infantil 

a compreender como é possível empreender, quais as demandas do mercado e como identificar e tra-

balhar suas características pessoais, no intuito de fazer deste o grande sonho e negócio da sua vida.

Sejam bem-vindas(os), espero que disfrutem da leitura!

Tatiana Vargas Castro Perilo



Olá minha querida leitora, e queridos leitores também. Sou Tatiana Vargas, idealizadora e organiza-

dora desta obra. Sou apaixonada pela pesquisa, pelo mundo acadêmico, por estar em sala de aula e por 

unir tudo isso com a história de cada família que atendo. Já escrevi alguns capítulos de livros, mas, é a 

primeira vez que ouso a organizar algo de tamanho potencial científico e clínico. É muita “gente boa” 

que topou vir junto comigo nesta jornada. Sem palavras para expressar tamanho agradecimento. 

Quando fui solicitada a organizar as páginas iniciais deste Tratado me apresentaram o conceito do 

Prefácio. Do latim a palavra “Prefácio” significa “dito (fatio) antes (prae)”. “Aquilo que é dito antes, que 

visa preparar o leitor para o que virá em seguida. Espaço para cativar e fazê-lo criar boas expectativas 

em relação às páginas seguintes”. Quando li isso não tive dúvida que era necessário quebrar alguns pro-

tocolos, que eu já tinha uma pessoa muito especial para convidar a compartilhar comigo a escrita deste 

prefácio. Que a história desta pessoa possa mostrar a você, Especialista em Cuidado Materno Infantil, o 

que o seu trabalho é capaz de fazer. Como você tem a capacidade de mudar o mundo de alguém!

Começarei fazendo a introdução desta história ... Um belo dia tive a oportunidade de encontrar com 

uma jovem mãe e seu bebê aos braços, de pouco mais de 20 dias de vida. Buscou um especialista porque 

queria muito amamentar, mas, estava sendo muito difícil, e ali ela depositaria suas últimas tentativas. A 

sequência deixo que ela mesma conte a vocês, minha querida Cacau:

“Quando recebi o convite para escrever este prefácio, imediatamente me lembrei de toda minha 

história, um filme passou pela minha cabeça em segundos e pensei o tanto que um sonho de vida me 

levou a profissionais e lugares onde nunca imaginei estar ou precisar um dia. Mesmo antes do meu filho 
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nascer, tinha o sonho de amamentar e amamentar muito. Como sou veterinária, sempre falava que ele 

seria um bezerrinho e eu, a mamãe Holandesa dele! Sempre tive as mamas enormes e cheguei a ouvir 

no hospital que a dificuldade de amamentar era temporária, que logo, logo, pegaria o jeito e teria leite 

para uns 7 bebês... 

Quase um mês depois, sem sucesso e sem pegar o jeito, entre faixas e compressas frias amarradas nos 

meus seios, me encontrava buscando algum profissional que realmente pudesse me ajudar. Foi então, que 

com meu filho no colo, cheguei em alguém que seria minha última tentativa. Encontrei uma profissional que 

me acolheu, me escutou, me abraçou e me explicou de amamentação de um jeito que eu nunca tinha ouvi-

do... essa profissional salvou a minha vida, foi ela quem desconfiou que havia algum problema. Que entrou 

em contato com minha mastologista e alguns dias depois, foi confirmado o diagnóstico de um câncer de 

mama! Meu chão caiu. Como eu daria conta, com um bebê tão pequeno nos braços começar uma jornada de 

tratamentos. Precisei interromper a amamentação pois iniciei a quimioterapia. Seguir com o aleitamento não 

foi possível, mas, foi por ele que cheguei a pessoas especiais. Hoje meu Rafael já está quase completando 1 

aninho. Precisei tirar uma das mamas, alguns outros tratamentos, mas, agora já estou curada. Sigo fazendo 

uso de medicação preventiva por tempo indeterminado.

Hoje, me lembrando de toda a caminhada, vejo que o sonho, a persistência e a vontade de amamentar 

foram determinantes para um diagnóstico rápido e que por mais que a gente estude, a gente sempre apren-

de algo novo todos os dias! Agradeço a Deus por ter colocado no meu caminho tantas pessoas e profissio-

nais diferentes e supercompetentes. Como disse Antoine de Saint-Exupery: 

‘Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós....’.”

Que possamos ser profissionais “diferentes e supercompetentes” todos os dias!

Lembre-se: você pode mudar o mundo de alguém!

Tatiana Vargas Castro Perilo e Maria Cláudia Portes (Cacau)
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