Saiba como usar o copinho na alimentação de bebês
em Aleitamento Materno
O leite materno é o melhor alimento para o bebê, é completo, contém tudo que ele precisa para crescer com
saúde e se defender de várias doenças como as diarréias, as infecções respiratórias como gripes e
pneumonias, diminui o custo da família, já que é de graça e não requer material para ser preparado, sendo
também muito prático para ser utilizado.
O aleitamento ao seio é importante para fortalecer o vínculo entre a mãe e o seu filho, despertando o
sentimento de amor entre os dois. Com a amamentação o bebê se desenvolve intelectualmente e
emocionalmente através do prazer e da convivência com a mãe.
Algumas situações podem aparecer dificultando este contato, a mãe que precisa se ausentar e não pode
levar seu filho junto, por exemplo, quando tem que ser internada por problema de saúde, quando vai
trabalhar fora ou estudar, enfim, situações que provocam um afastamento do bebê.
O uso de mamadeiras e chucas confundem o bebê porque a forma de sugar ao seio é completamente
diferente da forma como se suga os bicos artificiais correndo‐se grande risco de desmame, ou seja, do bebê
recusar o seio, porém, muitas vezes podemos oferecer este alimento precioso através de utensílios que
manterão o aleitamento materno.
Para situações em que a mãe vai se afastar podemos utilizar copinhos, tais como xícara de cafezinho, os de
aguardente, enfim, qualquer copinho ou xícara que não tenham nenhuma saliência em seu rebordo e que
possam ser lavados e fervidos.
* Para realizar tal tarefa recomendamos os seguintes passos:
1‐ Despertar o bebê, massagear os pés e a face. Não deixar que o bebê esteja agitado de fome ou outro
desconforto, pois dificulta a manobra;
2‐ Acomodar o bebê na posição sentada ou semi‐sentada em seu colo, sendo que a cabeça forme um ângulo
de 90º com o pescoço;

3‐ Encostar a borda do copo no lábio inferior do bebê e deixar o leite materno tocar o lábio;
4‐ O bebê fará movimentos de lambida do leite seguidos de deglutição;

5‐ Não despejar o leite na boca do bebê.
O uso do copinho é um excelente método de alimentar o bebê com o leite materno, quando a mãe não pode
oferecer o seu leite no próprio seio. Favorece o contato do bebê com o seu cuidador. Quando mãe e filho
estiverem novamente juntos ele manterá o aleitamento ao seio.
O recomendado pela OMS/UNICEF, Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria é que o
aleitamento seja exclusivo até o sexto mês e complementado até dois anos ou mais.

