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Introdução 

O sucesso da lactação em uma 
adoção envolve vários fatores 
psico-biológicos, a 
particularidade como a 
disponibilidade de amamentar, a 
aceitação do bebê. 

CARVALHO,2002



Objetivo

Relatar uma experiência de 
sucesso de lactação adotiva, 
sem experiência de gravidez 
anterior .



Descrição do caso

Casal de  relação estável, casados há 10 
anos,  com educação cristã (pastores), 
sendo evangélicos, mãe adotiva não havia 
engravidado.
Ambos queriam adotar um bebê e ter 
também os biológicos.
Escreveram para adoção e aguardaram 2 
anos. 
Mãe biológica – multípara, não havia feito 
pré natal, segunda filho para adoção.  



O bebê 

O bebê foi ao peito nas primeiras horas de vida 
na mãe adotiva.

JE: AIG, sexo masculino, peso nascimento: 
3.500 kg, PC 36 cm, comprimento 49,5 cm.

Aceitação do peito
No  quarto dia  de vida do bebê, foi observada a No  quarto dia  de vida do bebê, foi observada a 



A abordagem da lactação 
induzida
Alimentação do bebê diretamente no peito e 
fórmula infantil ,  utilizando-se a técnica de 
re-lactação em todas as mamadas; 

Acompanhamento em curtos intervalos dos 
profissionais de saúde e da equipe de apoio 
ao aleitamento materno da Universidade e 
equipe da igreja evangélica.

CARVALHO,2002



Uso de lactógogo: Metacoplamida
10 mg 1x ao dia. 
Após 30 dias, a produção de leite 
estava em um volume que permitia 
a realização de algumas mamadas 
sem a suplementação no período 
diurno. 
Com o aumento da produção de 
leite, entre os primeiros trinta 
dias de vida e o quarto mês se 
tornou possível a amamentação 
mista. 

A abordagem da lactação 
induzida

BOING.E .2004  
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Atualmente 

Com 6 meses de vida, peso de 7.630 g, 
altura 62,5 cm , PC 43.5 cm.
Seus pais se mostraram muito satisfeitos 

com a decisão de amamentá-lo e com o 
resultado do processo.
O apoio da amamentação no sucesso da 
lactação no caso de adoção induzida são 
fatores determinantes na amamentação. 



Conto outro
caso

de sucesso de 
amamentação 
na adoção???



Descrição do caso

Casal de relação estável , casados a 15, com nível 
superior, ela com 48 anos  de idade , ele 50 anos.
GE:  foi amamentada até os cinco anos de vida e 
durante as suas gestações  apresentava leite. 
GE: com 3 gestação , Paridade :3 e  2 Abortos
Mãe biológica,: de origem Africana, solteira, 

acadêmica do curso de direito, a mesma 
estabeleceu critérios para adoção, sendo casal 
de boa índole, e de cor negra com 
acompanhamento  do  pré do natal.



O bebê 

AIG, sexo masculino, peso 
nascimento: 2.980kg, PC 36 cm, 
Altura 49 cm, Pt: 32 cm, nascido de 
parto cesárea, amamentou na mãe 
biológica por 2 dias.

Com 4 dias de vida o bebê foi 
entregue à família adotiva e diante do 
desejo da mãe em amamentar foi 
iniciada a lactação induzida.



A abordagem da lactação induzida

Alimentação do bebê diretamente no 
peito e fórmula infantil ,  utilizando-se 
a técnica de re-lactação em todas as 
mamadas.

Acompanhamento em curtos intervalos 
dos profissionais de saúde e da equipe 
de apoio ao aleitamento.



A abordagem da 
lactação induzida

Uso de lactógogo: : Sulpirida 50 mg 2x ao 
segundo dia .

Após 15  dias, a produção de leite estava 
em um volume que permitia a realização 
de  mamadas exclusivas no peito diurnas 
e  suplementação no período noturno. 

. Após 60 dias, a produção de leite estava 
em um volume que permitia a realização 
de algumas mamadas sem a 
suplementação. 



A abordagem da lactação 
induzida

O bebê necessitava apenas de ser 
complementado duas vezes à noite.

Com 6 meses de vida seu peso era de
8.453g, estatura 70 cm, PC 45.5 cm. 



Atualmente 

Com 2 anos e 2 meses é um bebê saudável, ativo, alegre e 
apresenta desenvolvimento neuro-psico-motor adequado à
idade. 
Mantém aleitamento materno  e suplemento , o bebê tem 
o peso de 12.900kg, e estatura de 92.3 cm.
Recebe alimentação adequada à idade que inclui a 
alimentação da família e leite materno (3 vezes por dia). 
A mãe mostra o desejo de amamentar até os 
três anos como foi amamentada, tendo guardado 
em sua memória biológica. 
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