
PROTETORES DE SEIOS SKIN TO SKIN
Auxílio para a amamentação

Favorecem a amamentação natural 
também na presença de dor e fissuras



RASTREAMENTO DA MAMA E AMAMENTAÇÃO

DOR NO MAMILO E  IRRITAÇÕES: PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROTETORES DE SEIOS: UMA EFICIENTE AJUDA PARA A AMAMENTAÇÃO

73% das mães de primeira viagem 50% das mulheres pesquisadas amamentaram

acharam o protetor de seios
“extremamente útil”

envolvidas em um estudo norte-americano exclusivamente pelo peito por seis meses, 

como recomendado pela OMS  .

PICOS DE INCIDÊNCIA
3 DIAS DEPOIS DO PARTO

A Organização Mundial da Saúde recomenda encorajar a primeira alimentação do recém-nascido imediatamente 
após o nascimento, dentro da primeira meia hora¹.
Graças ao instintivo comportamento chamado Rastreamento da mama, o recém nascido, desde seus primeiros 
poucos minutos de vida e nos 30-45 minutos adiante, é capaz de alcançar o peito, procurar pelo mamilo e 
sugar, quando está deitado no colo da mãe²³.
O odor e temperatura do mamilo são os elementos que atraem o bebê: de acordo  com recente estudo, a 
díspare temperatura entre a auréola (mais quente) e a boca (mais fria) do recém-nascido atua como um guia para 
o bebê, também assistido pelos estímulos odorosos liberados pelo calor do mamilo. Estímulos visuais, tais como o 
seio e o rosto da mãe, e estímulos auditivos, como sua voz, também aparentam guiar o caminho do bebê .

Os protetores facilitam a lactação do seio para o bebê e a transferência do leite materno, quando a amamentação 
direta é complexa. Eles são recomendados para mulheres com fissuras ou irritações nos mamilos, com mamilos 
invertidos, chatos ou excessivamente grandes, ou quando os lactentes são prematuros e/ou têm dificuldade 
de conter o leite, dentro dos dois primeiros dias após o parto  . Eles também podem ser úteis no controle da dor 
no mamilo, associada com a intensa sucção pelo bebê  . Na maioria dos casos, o uso desse produto é temporário 
e é suspenso uma vez que o problema é resolvido. Também durante uma amamentação única, o protetor pode ser 
removido quando uma fase crítica da alimentação acabar. Inúmeros estudos demonstram um alto grau de satisfa-
ção entre mulheres que usaram o protetor enquanto amamentavam.

As primeiras semanas  de lactação podem ser acompa-
nhadas de irritação e dor no mamilo, problema que 
afeta entre 34% e 96% de mães de primeira viagem¹.
Essas dores podem fazer com que um terço das mães 
desistam de amamentar   .

A continuação e o sucesso da amamentação são, 
assim sendo,  muito influenciados pela dor: esses 
problemas são intensificados por fadiga psicológica e 
fragilidade,  os quais podem oprimir a mãe de primeira 
viagem, especialmente se prematura.
A amamentação traz muitos benefícios para a mãe e o 
recém-nascido, razão pela qual é importante identificar 
tratamentos que solucionem os problemas mais 
comuns.
A primeira e mais comum recomendação para as 
mulheres para o tratamento de dor nos mamilos é a 
correção da posição e acomodação do seio.
O contato direto com o leite da mãe, o qual contém 
diversos anti-inflamatórios e substâncias antimicróbicas, 
e os tratamentos naturais calmantes não-farmaco-
lógicos são também úteis em aliviar os sintomas de 
irritação.
Os protetores de seios são um método adicional de 
proteção: eles devem ser posicionados antes da ama-
mentação, como uma proteção do mamilo e da aréola, 
para evitar o contato direto entre a boca do bebê e as 
partes doloridas.

As fissuras do seio, em particular, causam dor intensa 
que, por sua vez, tem um efeito inibitório sobre a 
liberação de ocitocina e a ejeção do leite .

Irritação no mamilo:

1 mês depois do nascimento
sente dor por duas semanas ou até
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PROTETOR DE SEIO  SKIN TO SKIN:
DESENHADO PARA MÁXIMO CONTATO ENTRE A MÃE E O BEBÊ

RECOMENDAÇÕES PARA UM ÓTIMO USO DO 
PROTETOR DE MAMILO SKIN TO SKIN CHICCO

UM FORMATO ANATÔMICO

Formato anatômico: o formato da 
base do protetor, o qual dá mais 
espaço para  o queixo e nariz do 
bebê, e sua fineza permitem que o 
bebê continue em contato com a 
pele da mãe, para perceber seu 
calor e cheiro, favorecendo as 
sensações táteis e olfativas que 
caracterizam a amamentação.

Antes de usar, umedeça o produto com água morna 
para aumentar a aderência e facilitar a transferência 
natural do calor;

Certifique-se de que a criança está mamando no 
seio da maneira correta, pegando ambos os mami-
los e a auréola;

Após o uso, limpe e esterilize o produto na caixa de 
esterilização no micro-ondas a 750-900 Watts por 3 
minutos, com 25ml de água;

Não lave o protetor com detergentes fortes e dê 
preferência a cremes à base de Ômega 3 e 9, para 
tratar fissuras e machucados.

Inverta suavemente o bico do protetor e cuidado-
samente o posicione no mamilo, então delicadamen-
te estique o protetor até que fique adequadamente 
aderente ao seio;

Espalhe algumas gotas de leite no bico do prote-
tor, para o odor encorajar o bebê na pega do seio;

Ajuste ideal: graças ao silicone extremamente fino e macio, o protetor de seios se adere 
perfeitamente ao seio, assegurando um ajuste ideal.

Prático e versátil: graças à caixa esterilizadora especial, os protetores podem ser esteriliza-
dos diretamente no micro-ondas. Eles são transparentes, discretos e disponíveis em dois 
tamanhos para atender às necessidades da mãe e do bebê.

O formato do protetor de seio skin to skin é apropriado para as 
necessidades do bebê e da mãe, e é extremamente pequeno. 
O anatômico e fino protetor não interfere no contato entre a 
mãe e filho, mas sim incentiva a amamentação.

Marca A

Marca B

Chicco

Bico funcional: a forma oval do bico 
promove a posição ideal para a 
boca do bebê e um correto encaixe 
para o seio. Cortes verticais fazem 
com que a criança puxe o fluxo de 
leite do bico para baixo, assim repro-
duzindo o movimento fisiológico de 
sucção por aperto. O silicone de efeito 
aveludado do bico e a auréola 
também oferecem à criança uma 
sensação mais natural.



POR QUE PROTETOR DE MAMILO SKIN TO SKIN CHICCO? 

PRODUTOS PARA AMAMENTAÇÃO CHICCO

Formato anatômico para máximo contato

Bibliografia

Material para uso exclusivo de médicos e profissionais da saúde

Material produzido por:
ARTSANA S.p.A. – Via Saldarini Catelli, 1 – 220070 Grandate (CO) – Itália

Tel. (+39) 031 382 111 – Fax (+39) 031 382 400 – www.chicco.com
Material traduzido e adaptado por:

ARTSANA BRASIL LTDA - Av. das Nações Unidas, 10.989- Cj. 42- 4ºandar – Vila Olímpia, SP – Brasil
Tel. +55 (11) 2246-2160 

A Chicco ajuda as mãe a amamentar naturalmente, graças à combinação de produtos desenvolvidos para 
oferecer a eficácia, o conforto e a suavidade que toda mãe necessita.

Bomba extratora 
de leite manual

Discos absorventes 
antibacterianos

Almofada de 
amamentação 

Boppy

Fino para melhor aderência

Bico funcional para melhor pega do seio

MADE IN ITALY

OBSERVATÓRIO 
       CHICCO


