O que torna o leite materno tão único?
Surpresa! A mama
também é um órgão!

➊ A lvéolos
É aqui que o leite materno é produzido e armazenado.
Os alvéolos são grupos de pequenos sáculos, parecidos
com cachos de uvas, localizados na mama. Encontramse
rodeados por pequenos músculos que os comprimem
de modo a empurrar o leite na direção dos ductos.
Os alvéolos desenvolvem-se durante a gravidez

As mamas também podem ser chamadas glândulas mamárias, e estas produzem leite materno.
No interior de cada glândula mamária, diferentes
partes têm papéis distintos na produção e no
transporte do leite materno.

➋ D úctulos
Estes pequenos canais transportam o leite dos alvéolos
até aos principais canais de leite.

➌ Canais de leite
Esta rede intrincada de canais transporta o leite desde os
alvéolos e dúctulos diretamente para o seu bebé. Em média tem 9 destes canais de leite principais no seu mamilo.

O leite materno
é um fluido vivo
O leite materno é uma substância viva que
se altera para responder às necessidades
crescentes e ao desenvolvimento da criança.

O poder do colostro
O precioso colostro e o leite produzido nas
primeiras semanas de vida do bebé são
diferentes do leite maduro. O colostro poderá
não parecer muito em termos de quantidade,
porém, está pleno de ingredientes e contém
o dobro das proteínas do leite produzido
posteriormente. Estas proteínas protegem o
bebé contra doenças desde o início.

Uau! As células
conseguem mudar!
O leite materno contém células vivas, como
células estaminais. Estas células estaminais
têm a capacidade de ser «dirigidas» para se
transformarem em outros tipos de células,
tais como células ósseas, gordas, hepáticas e
cerebrais, podendo atuar como uma espécie
de «sistema de reparação interno». Não é
extraordinário?

O seu leite materno
depende daquilo que
come
O leite materno tem um perfil de sabores: os
alimentos ingeridos durante a gravidez e amamentação dão sabor ao líquido amniótico e ao
leite, podendo mais tarde vir a «programar» as
preferências alimentares do seu bebé.

O leite materno é
defesa mais natural
O leite materno é a primeira imunização do bebé
recém-nascido, ajudando-o a combater as doenças. O leite materno é uma substância viva que se
altera para responder às necessidades crescentes
e ao desenvolvimento da criança.

Gravidez

Amamentação

Depois do desmame

Milhares de
ingredientes

A gordura de que
o bebé precisa

Não há substituto para o leite materno. O leite
materno tem milhares de componentes
diferentes, tal como proteínas, lípidos, lactose,
vitaminas, ferro, minerais, água e enzimas. A
grande maioria destes ingredientes não pode ser
replicada artificialmente.

O leite humano foi concebido especificamente
para os bebés humanos. O seu leite contém
cerca de 4% de gordura, ao passo que o leite de
focas e baleias pode conter até 50% de gordura!
As gorduras do seu leite são importantes para o
crescimento e desenvolvimento do bebé, e até
são antibacterianas.

Mais de
130 prebióticos
O leite materno contém prebióticos, mais de
130 açúcares complexos (oligossacáridos) que
ajudam a proteger o sistema digestivo de diversos tipos de micróbios. Nenhuma outra espécie
produz tantos açúcares especiais, exceto, talvez,
os elefantes!

Mais de 415 proteínas
Muitas das proteínas no leite materno são proteínas ativas e têm papéis funcionais! Algumas
destas proteínas podem ajudar a matar bactérias
enquanto outras ajudam a identificar agentes
patogénicos. Estas proteínas imunológicas
protegem contra os micróbios.

O leite materno apoia
o desenvolvimento do
cérebro

Leite materno:
ouro líquido

Cérebro
ao nascimento
0,38  kg

Cérebro aos 6 meses
0,64  kg

Cérebro ao 1 ano
0,97  kg

Cérebro adulto
1,25  kg

O leite materno é a perfeita refeição tudo-em-um para o seu bebé.
É extraordinário: o seu corpo produz todos os nutrientes certos na
quantidade e volume corretos de leite para responder às necessidades do seu bebé a cada momento.
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O cérebro é o órgão mais gordo do organismo!
A massa encefálica quase duplica nos primeiros
seis meses de vida e, aos dois anos de idade,
atinge mais de 80% do tamanho que terá em
adulto. O leite materno contém os componentes
essenciais para o desenvolvimento ótimo do
cérebro.
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