


HIPOPLASIA MAMÁRIA, ALERGIA  A 
PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E  

ALEITAMENTO MATERNO



✓Mãe, 30 anos, 1º filho, parto natural domiciliar, 
com aleitamento imediato.

✓ Aleitamento Materno Exclusivo:  plano e desejo
do casal. 



✓Bebê em aleitamento exclusivo,
1º/2ºmês com crescimento e
desenvolvimento insatisfatórios.

✓Orientação médica de introdução de
fórmula láctea desde a primeira
avaliação.





RELATO DO CASO

✓Pais buscam ajuda,  inconformados com a 
orientação da introdução da fórmula, pois 
não aceitavam “a solução”.

✓Questionamento: Próteses mamárias



RELATO DO CASO (cont.)

✓História prévia: Próteses mamárias, inicialmente sem referir “motivação”.

✓ Após ampla anamnese, esclarecimento...

✓ As mesmas foram compradas pela mãe da genitora no final da sua adolescência,  
como presente de  aniversário , motivada pela tristeza da filha pela deformidade 
mamária.



RELATO DO CASO (cont.)

Ultrassonografia das mamas (no curso da
amamentação) apresentando reduzido
tecido glandular bilateralmente, maior
parte do conteúdo preenchido pelas
próteses.



SD: Hipoplasia Mamária

✓Deformidade mamária
(mamas tubulares, uni ou
bilateralmente), muito
espaçadas ≥4cm, aréola
grande e ptose.

✓Causa primária de falha 
na lactogênese II = 
redução da produção 
láctea.

✓ Anomalia rara, 
etiologia 
desconhecida(predisposi
ção genética? exposição 
a agentes agrícolas?)



FORMATO ALTERADO PELA PRÓTESE



SD: Hipoplasia Mamária

Descrito  em 1976 por Rees & 

Aston.



RELATO DO CASO



RELATO DO CASO 

✓Manutenção do aleitamento + dieta de 
restrição da mãe de leite e derivados + 
fórmula extensamente hidrolisada até o 6º 
mês.

✓“Desmame” gradativo da  fórmula até 
retirada,  com manutenção da dieta materna 
de restrição e aleitamento.



INTRODUÇÃO ALIMENTAR DESCOMPLICADA MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO E 
“DESMAME” GRADUAL DA FÓRMULA



RELATO DO CASO 

✓1º ano, dieta 
complementar semelhante a 
da família.

✓Manutenção do 
aleitamento até o 3ºano.   



“NÃO SABENDO QUE ERA IMPOSSÍVEL, FOI LÁ E FEZ” 
JEAN COCTEAU 



LIÇÃO APRENDIDA! 



Diante de uma dificuldade real
para amamentar 

exclusivamente, por que não 
amamentar inclusivamente?



Mastite, Abscessos (bilaterais)

Fístula,Galactocele &  Aleitamento Materno



✓38 anos, 1º filho

(Aleitamento Materno Exclusivo)

✓Mastite, final 1º mês,

(diagnóstico/tratamento inadequados).

✓Evolução para abscessos

bilateralmente e fístula

RELATO DO CASO (RESUMO)

✓Comprometimento do estado geral

✓Hemograma infeccioso

✓ Internação do binômio

✓Galactocele, 1 mês após alta

✓Acompanhamento por 1 ano



✓Mastite

✓Abscessos mamários

✓Fístula de leite (pós drenagem)

✓Galactocele

Condições que dificultam o
aleitamento podendo ser causa
de: desmame precoce, traumas
físicos/emocionais à mãe e
prejuízos nutricionais ao bebê.

SUSPEITAS DIAGNÓSTICAS:



✓Mastite: condição inflamatória 
infecciosa ou não, geralmente unilateral, 
podendo evoluir para abcesso em 5 a 
11%. 

SUSPEITAS DIAGNÓSTICAS:

✓Abscesso mamário: complicação de mastite
inadequadamente tratada ou com atraso no inicio
do tratamento.



US mama = Abscesso



✓Fístula: drenagem leite pela incisão. 
Secção de ducto.

✓Galactocele: cisto de retenção láctea 
decorrente de obstrução de ductos, 
idiopática, estéril, podendo infectar-se. 

SUSPEITAS DIAGNÓSTICAS:



US MAMA = GALACTOCELE

Punção guiada por ultrasson



✓ Drenagem incompleta/ inadequada à 
direita. 

✓ Sem dreno.

✓ Eliminação de secreção purulenta 
abundante à expressão da mama

CONDUÇÃO/EVOLUÇÃO



CURATIVOS (PERMITIR ORDENHA)



CONDUÇÃO/EVOLUÇÃO

Introdução de Fórmula Láctea 
(internamento) complementar, devido a:

✓ Dificuldade para amamentação (DOR)
✓ Comprometimento do bebê
✓ Estresse mãe/bebê
✓ Perda da confiança



✓15 dias após, bebê  “não pega”, mama direita

Alteração do sabor? (>Na+)

Tecido cicatricial endurecido=fibrose 

✓Aleitamento unilateral 

✓Mama esquerda = fístula

COMPLICAÇÃO: FÍSTULA (DRENAGEM DO LEITE, DEVIDO A UM CANAL DE LEITE 
CORTADO) 



✓2º mês: AM unilateral complementado, 

ordenha manual (direita)

✓Galactocele à esquerda = Punção

3º mês : Resgate do 

Aleitamento Materno Exclusivo 

Mama direita

CONDUÇÃO/EVOLUÇÃO



✓Punção ? Drenagem aberta? Colocação de dreno?

✓Ordenha manual até reestabelecimento da sução ao peito (2 a 4 dias), prevenção:  fístula

✓Punção da galactocele

✓Antibioticoterapia sistêmica

✓Acompanhamento diário (internação)/Curativos

✓Monitorização do bebê/Suporte a mãe

✓ Seguimento ambulatorial sequenciado até o retorno do AME

✓Acompanhamento mensal até 1 ano

CONDUÇÃO/EVOLUÇÃO



Depoimento materno     Amamentação mantida           Despedida

Alta com 13 meses...
Dieta semelhante a família e aleitamento materno

SEM FÓRMULA! 



Desejo materno, 
acompanhamento 

profissional, próximo,continuo
e empático é fundamental
no estabelecimento e/ou 

restabelecimento do 
Aleitamento Materno 

Exclusivo



CONCLUSÃO!

✓A má condução dos problemas na lactação traz 
consequências drásticas para a qualidade de vida do 
binômio, com sequelas físicas, estéticas, emocionais, 
diante de experiência do aleitamento negativa.

Diante de complicações, o desmame aparece como 
“solução”.



RESGATE DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO  
APÓS INTERNAÇÃO PROLONGADA, EM UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL  DE PREMATURO DE 
31 SEMANAS, SEGUIDO DE DEPRESSÃO PÓS-PARTO 



✓Pais jovens, 1º filho, ambos designers.
✓Pré-natal, sem intercorrências até a  31ªsemana, Infecção Urinária, bolsa 
rota prolongada, parto cirúrgico de emergência.
✓RN-PT: 31 semanas. SD: Sofrimento respiratório e   sepse. Internamento: 
45 dias.

Fala da mãe: 
“durante todo o internamento, meu bebê só foi colocado no meu peito 1x, 

sempre que eu chegava, diziam que já tinha tomado a mamadeira ” 

HISTÓRIA CLÍNICA 



Sociedade

Brasileira 

de 

Pediatria   
Novembro 2017➢Leite materno:

1ª escolha na nutrição do prematuro



UTI neonatal, a longa espera...



✓Luto do bebê idealizado” X Dificuldade de aceitação/vínculo do bebê real “não 
planejado”

✓ Falta de suporte a “mãe prematura”

✓Demora no início da dieta (circunstâncias)

✓Ausência de Bancos de Leite Humano

O DESMAME DENTRO DA UTI NEONATAL,  É FREQUENTE, DEVIDO AS 
DIFICULDADES VIVENCIADAS:



DESEJO/PLANO DE AMAMENTAR



“finger fedeeding”    (pai)
copinho

1. Retirada da mamadeira 

ACOMPANHAMENTO 



➢Estimulação do peito

(ordenha+sucção)

➢Translactação

➢Uso de galactogogo

ACOMPANHAMENTO 



ALEITAMENTO EXCLUSIVO ESTABELECIDO



ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO
DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR = NORMAL 



Depressão Pós Parto
&

Falência do 
crescimento (Failure

to Thrive) 

CRISE FINANCEIRA/VIAGEM/AFASTAMENTO (5ºMÊS/3ºMÊS IDADE 
CORRIGIDA)



“Sintomatologia depressiva no pós-parto  pode apresentar maior risco de resultados negativos 
com a alimentação do bebê, incluindo diminuição da duração da amamentação e aumento das 

dificuldades em amamentar.

As puérperas deprimidas podem ser menos propensas a iniciar a amamentação e a fazê-lo 
exclusivamente”.



Bebê:

Manutenção do aleitamento materno 
(livre)+Fórmula láctea + carboidrato simples 
(batata doce/inhame)+Triglicerídeo de 
Cadeia Média (3-4x/dia)

Mãe:

Antidepressivo(Sertralina)

Psicoterapia  

ESTRATÉGIAS



RECUPERAÇÃO DO PESO/DESENVOLVIMENTO



Manutenção do aleitamento
“Desmame” da FÓRMULA

RELAÇÃO DA DÍADE BEM ESTABELECIDA





DESEJO & REALIZAÇÃO



MUITO OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

E por me deixar 
comer em PAZ!




