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Apresentação
Com grata surpresa fui convidado a apresentar o livro Doenças Mamárias
na Gravidez e Lactação. Surpreendido de forma positiva a começar pelo tema e
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das doenças da mama neste período tão significativo da vida feminina, o período
da maternidade.
Este livro traz aos leitores informações de alta qualidade, profundidade na
medida certa, sem se tornar cansativo, e os assuntos são apresentados de forma
clara e prática. Passa por temas do dia a dia do consultório do ginecologista-
-obstetra, como os cuidados às mamas no pré-natal, o manejo da dor na
amamentação, alterações de volume lácteo, mastites, entre outros, e ainda vai
a temas mais específicos do mastologista, porém que o ginecologista-obstetra
também deve conhecer, como os efeitos da quimioterapia, o tratamento do
câncer de mama neste período da vida e por aí vai. Muitos dos temas abordados
no livro são desafiadores, cito, por exemplo, a avaliação imaginológica da mama
e os procedimentos invasivos durante o aleitamento.
As editoras e autoras do livro se cercaram de nomes de grande reconhecimento
na área, profundos conhecedores do tema e, elas próprias, nomes de projeção
na especialidade e com reconhecida competência, escreveram muitos dos
capítulos, o que engrandece a qualidade do material aqui presente.
Apreciei muito a leitura deste livro e tenho certeza de que agradará muito
aos colegas que se interessam pelo tema. Como dito antes, esta obra preenche
uma importante lacuna e, sem dúvida, auxiliará muitos colegas. Aproveito,
assim, para parabenizar as editoras e os autores.
Por fim, agradeço a honra de me permitirem ler esta obra em primeira mão
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Prefácio
Escrever o prefácio deste livro é algo ao mesmo tempo prazeroso e fácil.
Tudo começou em uma discussão entre mastologistas paulistas sobre doenças
mamárias durante o ciclo gravídico-puerperal.
Nessa discussão, descobrimos que muitos mastologistas entendem pouco
dos problemas mamários nesse período. Afinal, focamos quase a totalidade de
nossos estudos para o câncer de mama.
Só que as doenças mamárias durante a amamentação também são muito
importantes, causando interrupção do aleitamento em muitas mulheres. Além
disso, o câncer de mama também pode acontecer nesse período e, infelizmente,
muitas vezes tem o diagnóstico tardio.
Após descobrirmos essa lacuna do conhecimento, precisávamos refletir como
solucionar essa questão. E foi nesse momento que surgiram as Dras. Beatriz
Baaklini Geronymo e Mayka Volpato dos Santos Vello.
Essas duas mastologistas assumiram a responsabilidade de trazer todo o
conhecimento necessário em forma de um manual objetivo e prático.
O livro que vocês vão ler aborda todas as questões da mama durante a gravidez
e a amamentação, desde o rastreamento do câncer de mama, passando pelas
doenças benignas e chegando no tratamento do câncer de mama.
A Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional São Paulo acreditou neste
projeto e colaborou desde o início com todo o apoio logístico. Desde o começo,
sabíamos que seria algo bom, mas não tínhamos ideia que ficaria ainda melhor.
Tenho convicção de que quem trata de doenças mamárias ou questões ligadas
à amamentação vai aprender muito lendo este livro. Eu aprendi!
Parabéns, Beatriz e Mayka! E obrigado pela dedicação de vocês a esse tema
tão importante. Certamente, vai ajudar muitas pacientes!
Dr. Guilherme Novita
Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional São Paulo
(triênio 2022-2024)
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1
Cuidados com as Mamas
no Pré-natal

Vânia Gato Medeiros
Kely Carvalho
Bianca Balassiano

Introdução
Amamentar traz inúmeros benefícios para a lactante e o bebê: reduz riscos
de doenças, alergias, distúrbios metabólicos e respiratórios, além de promover o
fortalecimento do vínculo e a conexão entre o binômio mãe-feto.1-5
A história de uma amamentação bem-sucedida começa na gestação e no
pré-natal.6 De acordo com Wambach & Spencer,7 é comum que gestantes
tomem a decisão de amamentar no início da gravidez e muitas já decidem se
irão amamentar antes da concepção. Infelizmente, no entanto, a intenção de
amamentar ainda durante a gestação nem sempre se concretiza no pós-parto
e uma grande parcela das puérperas abandona a amamentação precocemente,
muitas vezes em função das dificuldades oriundas das dores para amamentar ou
da percepção de baixa produção láctea.8
Abordar esses temas durante as consultas de pré-natal com obstetras, obstetrizes, nutricionistas, enfermeiras, pediatras e consultoras de amamentação é
fundamental para informar a futura lactante sobre a importância da amamentação, bem como desconstruir mitos e crenças culturais, detectar fatores de
risco e envolver a rede de apoio na promoção ao aleitamento.9-11
Diante desse cenário, a Organização Mundial da Saúde (OMS) idealiza
um cenário em que todas as gestantes e bebês recebam cuidados de qualidade
durante toda a gravidez, parto e puerpério.12 Assim, o aconselhamento sobre a
amamentação é indicado desde a gestação, para que seja possível promover um
cenário adequado para a promoção do aleitamento, com destaque para a antecipação de cenários de risco.13
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Orientação eficaz para amamentação durante o pré-natal
Para que a orientação relativa à amamentação feita durante o pré-natal seja
eficaz, a forma como o assunto é apresentado tem grande relevância.

Abordagem comportamental e psicoeducativa
• Questionar o que a gestante sabe:
• “O que você sabe sobre amamentação?”
• “Por que você quer amamentar?”
• Ajudar a pensar nos desafios:
• “O que pode te atrapalhar na amamentação?”
• “Você acha possível ultrapassar essas barreiras?”
• Associar a amamentação a outros processos:
• “Existe outra experiência de vida que você queria muito alcançar e
conseguiu?”

Consulta pré-natal de amamentação
Na consulta pré-natal de amamentação, devem ser abordados o histórico
detalhado da amamentação prévia, a preparação do corpo na gestação e o uso
de “acessórios” na amamentação.

Histórico detalhado da amamentação prévia
• Como foi o processo, duração e frequência, bem como as razões para o
desmame.
• Se nunca amamentou: vantagens e desvantagens do aleitamento artificial.

Preparação do corpo na gestação7,14-19
• Crescimento mamário e características físicas:
• O corpo se prepara para a amamentação durante a gravidez. É possível observar, ao longo desse período, aumento das mamas, a presença das glândulas de Montgomery e o escurecimento do complexo
aréolo-papilar.
• A ausência de alterações na mama durante a gestação pode representar
fator de risco para a baixa produção no pós-parto.
• Necessidade de preparo do mamilo
• Não é recomendado o uso de buchas e outros objetos de fricção para
“calejar” o mamilo. Esses itens podem causar microfissuras e funcionar como porta de entrada para infecções.
• Banho de sol nas mamas também não é recomendado em razão do
risco de queimadura e também por não haver evidência de melhora
na amamentação.
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• O uso de cremes no complexo aréolo-papilar também não se relaciona
com melhora nos desfechos de amamentação, além de aumentar o
risco de obstrução de ductos.
Riscos primários para a amamentação (Quadro 1.1).
Diálogo aberto: deve-se encorajar o diálogo aberto sobre amamentação e
validar sentimentos.13
Informações: é importante fornecer informações direcionadas para preocupações específicas.13
Medicamentos e amamentação: deve-se informar à gestante que alguns
medicamentos são incompatíveis com a amamentação e quais as fontes
de consulta.
• Recomenda-se para as lactantes a consulta ao manual do Ministério
da Saúde20 e ao portal e-lactancia.21
• Para os profissionais de saúde, recomenda-se também, quando necessário, a consulta ao LactMed22 e à classificação Hale.23

Uso de “acessórios” na amamentação14,24,25
Há itens que podem ajudar a lactante a amamentar com mais conforto,
mas também deve-se informar a gestante sobre itens que podem atrapalhar a
amamentação. Estão detalhados a seguir os mais relevantes:
• Sutiã: é um item que auxilia a manter as mamas com maior sustentação,
em especial na fase de apojadura, quando há maior edema. Deve-se encorajar seu uso, porém tomando os cuidados de respeitar o tamanho das
mamas, principalmente no pós-parto; dar preferência a tecidos leves e
arejados; e utilizar modelos com abertura frontal completa.

Quadro 1.1. Fatores de risco primários para a amamentação
Falha na amamentação do filho anterior
Mamilos planos ou invertidos
Sinais de hipoplasia mamária
Obesidade
Uso crônico de medicação ou suplemento
Infertilidade
Cirurgia mamária prévia ou trauma nas mamas
Violência doméstica
Diabetes/diabetes gestacional
Doenças da tireoide
Síndrome do ovário policístico
Síndrome metabólica
Adaptado de Campbell SH et al., 2019.
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• Conchas pré-parto e pós-parto: o uso de conchas deve ser desencorajado

•

•

•

•

durante a gestação e a amamentação, pois está associado à incidência de
dor, candidíase mamária e mastite. Destaca-se, ainda, que a utilização da
concha durante a gestação ou no pós-parto não oferece efeito cumulativo
para a protrusão mamilar.
Intermediário de silicone: seu uso deve ser desencorajado, pois aumenta
o risco de intercorrências mamilares e se associa a baixa ingestão de leite
causada pela confusão de bicos e a riscos para o lactente. Deve-se indicar
e valorizar a consultoria de amamentação quando o intermediário se faz
necessário para o início da amamentação.
Chupeta: seu uso no pós-parto deve ser desencorajado, pois está relacionado com o desmame precoce, baixo ganho de peso, dificuldades no estabelecimento da amamentação e prejuízos orais e respiratórios do bebê.
Deve-se informar à gestante os riscos do uso da chupeta para a amamentação e apoiar a decisão informada.
Mamadeira: seu uso deve ser desencorajado, pois está associado à confusão de bicos que desencadeia o desmame precoce. Quando necessário,
devem ser oferecidas opções de oferta de suplementação que apresentem menor risco para a manutenção do aleitamento.
Absorventes de mamas: seu uso deve ser cauteloso, pois podem favorecer infecções secundárias nas mamas, por conta do ambiente úmido
e propício à proliferação de fungos. Caso seu uso seja necessário em
função de vazamento das mamas, a recomendação deve ser de troca frequente a fim de evitar o uso prolongado.

Conclusão
Sabe-se que as intervenções promovidas durante o pré-natal para fomento ao
aleitamento materno, comparadas aos cuidados rotineiros, são capazes de incrementar as taxas de aleitamento exclusivo na população atendida. Entre as intervenções propostas, são recomendados encontros psicoeducativos para as famílias,
assistência profissional e também de leigos a quem amamenta, estímulo às boas
práticas de pós-parto imediato (como o contato pele a pele), além de orientação
quanto aos riscos associados ao uso de bicos artificiais e a comportamentos adotados durante a amamentação que possam prejudicar sua manutenção e duração.
A combinação de intervenções no pré e no pós-natal parece apresentar
maior efeito na duração e na adesão ao aleitamento exclusivo.26,27
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