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Quan els problemes arriben més
tard
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'La lactància materna és semblant a un sistema autosuficient de
salut, un procés bidireccional que no només ajuda a l'infant sinó
també a la mare'
('La vinculació per el pit', a 'Mamatoto', The Body Shop)
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1. PREÀMBUL
En l'experiència de ser mare, en les trobades plenes de solidaritat i suport dels tallers de
lactància i en el curs d'assessores hem pogut aprendre, comprendre i viure la importància
de l'acompanyament durant l'etapa en la que alletem als nostres fills. Dia a dia aprenem a
ser conscients de la importància d'una bona informació i d'una bona formació i voluntat
per a poder resoldre algunes dificultats, de vegades més complicades, altres més
senzilles, que ens trobem en el camí de l'alletament.
De vegades, sovint, com hem pogut veure, aquestes dificultats, sense un bon suport,
poden acabar amb la lactància, fins i tot de mares, de famílies, que ho tenien molt clar o
en tenien moltes ganes. Altres vegades, moltíssimes, també hem pogut comprovar com
amb un cop de mà, amb l'escolta, amb el seguiment, amb la comprensió, l'atenció,
l'observació, la dedicació i la perseverança, han pogut tirar endavant moltes lactàncies de
manera més segura, més plaent.
Per això és important, i gràcies a la dedicació i esforç de moltes persones, és cada
vegada més estesa, la possibilitat de rebre aquest suport, en espais col·lectius, com els
tallers de lactància, a domicili, presencial o per telèfon. En els primers i delicats moments
de l'inici de la relació mare-nounat, i en alguns casos de la mà de pediatres o comares
sensibilitzats i informats que acompleixen amb escreix la seua tasca, però també en altres
problemes que pugan sorgir més endavant.

Fotografia de Jaume Cardús i Hidalgo

2. CONTEXTUALITZACIÓ
El cas
En una lactància ben instaurada, d'una mare amb experiència (mare de segon fill, el
primer va prendre el pit fins als 2 anys) apareixen problemes de la pell en el mugró:
sequedat, clivelles, ferides, dolor intens, picors...
Edat del xiquet en l'inici del problema: 6 mesos
Precedents
Amb el primer fill ja havia viscut una experiència similar. A l'edat de 9 mesos del xiquet i
també amb una lactància ben instaurada (exclusiva pràcticament fins als sis mesos)
aparegueren les mateixes sequedats en els mugrons. La mare aleshores vivia a
Barcelona i va demanar suport al grup de lactància materna Alba
(http://albalactanciamaterna.org/) i assessorada per la comare Inma Marcos començaren
un procés de recerca de la causa atès que la postura i l'enganxada no semblaven ser-ne
la causa. Finalment i després de descartar que no foren fongs, la hidratació amb aloe vera
semblà ser el remei, i va semblar que aportava la hidratació necessària per a la
regeneració del mugrons. I, segurament per tractar-se d'un tipus d'aloe diferent al que es
cultiva a Mèxic, no va provocar el destete. A Mèxic fan servir l'aloe vera per a destetar als
infants. La irritació va durar uns tres mesos, després que el xiquet va cumplir un any
aproximadament el problema semblava resolt i no va tornar a aparèixer. L'alletament va
poder continuar sense problema fins que el xiquet tingués gairebé l'edat de 2 anys.
Cronologia del cas
En aquest segon fill, el xiquet arriba a l'edat de sis mesos sense cap mena de complicació
en la lactància, creix bé, no hi ha hagut ni clivelles ni altres molèsties en l'inici de la
lactància i de sobte, comencen les picors, la sensibilitat en els mugrons, les ferides i el
dolor.
Quan a una mare que ja s'ha relaxat en la intensitat d'alletar al seu fill, de sobte li apareix
una dificultat d'aquesta mena es contraria, però pensa que no durara molt. Fa la relació
amb el record del primer fill i decideix en primer lloc revisar la postura per si hi ha alguna
cosa que s'ha modificat, i en segon, hidratar els mugrons tan com sigui possible, abans
d'acudir al taller de lactància i comentar-ho amb la comare i les altres companyes.
Símptomes:
Mugrons enrogits i amb molta sensibilitat, picor en el mugró i la mama, pell molt fina i
seca, amb descamacions i ferides, molta coïssor i dolor en el moment de començar la
presa, sobretot en enganxar-se i en deixar-se anar. Crisis periòdiques: moments aguts en
què el dolor quasi fa impossible donar de mamar, moments en què baixa la intensitat,
queda el record del dolor, la pell no està completament regenerada però el dolor no és
agut.

Fotografies de l'estat dels mugrons. A l'esquerra en el març
del 2011 en què es pot apreciar lleugerament la irritació.
Les dues següents a l'octubre del 2011 en una altra crisi on
es pot veure la descamació de la pell. Facilitades per la
mare del cas que ens ocupa.

Cercant causes i remeis:
Després de revisar la postura i assegurar-se que la boca és ben oberta amb els llavis
revertits,

(imatge extreta de la web del grup de lactància Alba)

tant quan la mare li dóna el pit asseguda com quan li dóna estirada al llit en les preses
durant la nit (postures més habituals d'aquesta diada). Comprovem que tot és a lloc:
El nadó de cara a la mare, el cos i el cap alineats, panxa amb panxa, quan és asseguda,
el braç envolta al nadó per l'esquena, sense torçar-li el coll ni forçar-li la postura i el nas,
les galtes i la barbeta toquen el pit. Es veu l'arèola per dalt, la part de baix està més dins
la boca del nadó, s'inflen les galtes i hi ha un moviment de mandíbula que indica que la
succió i la postura són correctes.

(imatges extretes de l'article 'Posicionamiento del bebé al pecho. Diagnostico de la posición inadecuada y de
sus consecuencias' Dra. M. Teresa Hernández Aguilar)

Postures més habituals de la mare i el nadó, asseguda i estirada, comprovem que
ambdues són correctes.
Fetes aquestes comprovacions per a descartar, la primera passa que relata la mare és la
hidratació amb la seua pròpia llet. Durant uns dies s'hidrata contínuament amb llet
materna, abans i després de cada presa i deixa airejar els mugrons tan com és possible
tenint en compte que aquesta situació comença a ple hivern, al mes de desembre.
D'aquesta hidratació no se n'observen canvis i decideix provar la lanolina.
Després d'haver-la aplicat durant uns dies i davant la persistència dels símptomes, acudix
a la comare del taller de lactància del poble per a compartir el seu cas. En aquest taller ja
hi ha hagut un cas anterior d'una mare que li passà una cosa similar però no trobaren
exactament la causa. La comare, també per a descartar, proposa un tractament per a
fongs, amb Daktarin gel oral per a la mare (mugró) i per al nadó (boca). Però tampoc no
dóna resultat.
La mare torna a recórrer a l'aloe vera, en record de l'experiència amb el seu primer fill,
però després de posar-se'n durant unes setmanes, tampoc no hi havia canvis.
Aconsellada per l'altra mare que havia patit el mateix, comença a aplicar-se una barreja
d'olis essencials (Bio-feminaissance, Pranarom) que, si bé no guareix al menys alleugera
el dolor i permet continuar amb la lactància sense tant de patiment.

I és que encara que algú dels qui coneix la història ha posat damunt la taula la possibilitat
d'abandonar la lactància ja que el nadó ja ha passat dels 6 mesos, les mares som molt
tossudes. I aquesta en concret ens explica que, a banda de les consideracions de l'OMS
que són tan clares:
'La llet materna és el primer aliment natural dels infants, proporciona
tota l'energia i els nutrients que necessiten durant els seus primers
mesos de vida i segueix aportant-lis al menys la meitat de les seves
necessitats nutricionals durant la segona meitat del primer any i fins
a un terç durant el segon any de vida'
(OMS, sobre la lactància materna)

hi juga també un paper determinant la vessant emocional, el dret a decidir continuar
amb la lactància o no per una mateixa, mentre mare i nadó vulguin i el fet de no
abandonar-la per un motiu aparentment físic com podria ser aquest excema. D'acord que
sí llegim a Laura Gutman podem interpretar que les coses mai no passen perquè sí, que
sempre hi ha una causa i cal intentar trobar-la. En el cas que ens ocupa, parlant amb
aquesta mare també vam intentar analitzar en quin moment havia començat la irritació
(desembre, Nadal, moments familiars i sensibles) per veure si en trèiem algun detall més
o podíem entre totes analitzar un estat d'ànim que pot debilitar les defenses i fer el cos
més vulnerable. Podria ser.
En el taller de lactància del poble, setmana a setmana en fem el seguiment, i cadascuna
cerca les seues fonts i les seves experiències i coneixences per a trobar la causa i poder
acabar amb ella. Cada vegada que aquesta mare actualitza el seu cas, sense novetats,
les altres preocupades, proven de trobar solucions, inclosa la comare, i així entre totes
comença una investigació col·lectiva sobre el cas (hi ha qui pregunta a conegudes, hi ha
qui cerca en fòrums per internet, hi ha qui pregunta a altres professionals, la comare
s'enduu unes fotos dels mugrons a una ponència a Andalusia per demanar el parer a
altres professionals...). I la mare que pateix aquests dolors, encara que no n'ha trobat el
remei, se sent compresa, acompanyada i esperançada que entre totes puguen trobar la
solució.
D'aquesta recerca en surt una altra hipòtesi: podria ser una baixada de la defensa de la
mama, i hi ha qui ho tracta amb L.Reuteri. Una mare del taller facilitat el lactobacillus i la
mare ja prova un altre tractament però sense una pauta clara, i malauradament, res.
Prova d'informar-se del metge que fa l'estudi sobre l'ús d'aquest lactobacil per resoldre
problemes d'infeccions, però en explicar els seus símptomes a una de les col·laboradores
de l'estudi, l'indiquen que probablement el diagnòstic més encertat és el de la dermatitis.
Parlant i revisant els fets, entre totes trobem la coincidència amb l'eixida de les dents.
Les picors i el malestar començaren cap als 6 mesos amb l'eixida de les primeres dents,
hi hagué una crisi forta. Després un moment més baix, i amb l'eixida d'una altra tongada
de dents, les de alt, als 8 mesos, torna a haver una crisi forta. Després d'anar a veure a
una altra coordinadora de tallers de lactància a Aquari, pren força la idea que podria
tractar-se d'una dermatitis de contacte. Existeixen casos de mares que, amb el mugró
molt sensible desenvolupen una dermatitis de contacte amb la saliva dels seus fills i el
tractament més adequat seria amb una crema amb corticoides.
Abans d'arribar a aquest tractament la mare ens explica que ha consultat un metge
homeòpata que li recomana una crema homeopàtica anomenada Cicaderma i rentats
abans i després de cada presa amb bicarbonat sòdic al 14% (molt habitual al sud de

França). Obedient, submisa i cansada la mare fa el tractament però tampoc no dóna
resultat. A tot això ja han passat gairebé 5 mesos.
Aquest tractament tampoc no dóna resultat i com tota paciència té un límit, la mare ens
explica que decideix recórrer finalment a la crema amb corticoides (Diprogenta) que la
complicació que presenta és, a banda de la seua composició, la necessitat de deixar ben
net el mugró abans que el xiquet mami.
Aquest tractament doncs, sí que funciona, mentre s'aplica la crema, però en acabar el
tractament, torna la irritació.
D'altra banda, al Centre de Salut la comare fa finalment un cultiu per a veure si hi ha
qualsevol cosa que ha passat desapercebuda i en pot donar la clau. Hi apareixen dos
bacteris (Acinetobacter Iwoffii i Acinetobacter baumannii/haem) i per tant un tractament
amb els antibiòtics pertinents i efectius que, gràcies a la pàgina web de E-lactancia podem
comprovar que són compatibles amb la lactància (Ciprofloxacino).
Bé, doncs la mare, ho prova però altra vegada al taller, ha de tornar a parlar dels seus
mugrons deshidratats. I per aquesta deshidratació una altra mare comenta els beneficis
de l'oli d'oliva verge que barrejat amb aigua és quan resulta realment hidratant. Doncs
aquesta barreja casolana és la que, segons què ens diu la mare, sembla que aconsegueix
mantenir més l'equilibri i fa disminuir la sequedat, les picors.
Però el pelegrinatge és cansat i juntament amb el cansament de la lactància i la criança
de vegades defalleixes. I com hem dit abans, les mares som molt tossudes i si no volem
deixar la lactància per un problema no resolt doncs, no ho fem. Ara bé, un bon suport i
una bona informació poden fer miracles, per dins i per fora.

3. I AL FINAL...
El final d'aquest cas no el podem escriure perquè encara no ha arribat. L'estiu ha estat
plaent i relaxant pel que fa a la lactància d'aquesta mare i el seu xiquet, les irritacions han
desaparegut durant els mesos de calor, com si el problema formés part del passat, i en el
taller totes hem celebrat aquest fet.
Però un dia qualsevol ha tornat a sortir.... qualsevol? Potser qualsevol no, perquè
l'observació ens fa veure que al xiquet li surten altra volta unes quantes dents (pre-molars)
i per tant pren força la idea de la relació amb l'augment de l'acidesa de la saliva del xiquet,
que ara ja té 14 mesos, l'augment de demanada durant la nit mentre el xiquet és inquiet, i
la sensibilitat de la pell de la mare. Per això les mares del taller i la comare continuen
treballant amb la idea d'hidratar al màxim els mugrons mentre torna a passar aquesta
etapa i per això, queda l'oli d'oliva amb aigua i un nou producte a experimentar, els
pegats d'hidrogel de Medela
(http://www.medela.com/ES/es/breastfeeding/products/breast-care/breast-nippleproblems.html) tot esperant que tot torni al seu lloc.
Malgrat el problema no s'ha resolt del tot i mentre que no arriba una altra crisi aguda de
dolor perquè els mugrons estan al màxim d'hidratats i entra dins els límits d'allò
controlable, la mare la veiem tranquil·la i satisfeta de poder continuar alletant al seu infant
mentre tots dos vulguen/puguen. Però sobretot també pel fet de saber del cert que
compta, tal com han demostrat sense cap mena de dubte, amb el suport de les altres
mares, de l'espai del taller de lactància.
Com hem dit, la història resta inacabada, no n'hem tret l'entrellat, però la xarxa de
solidaritat que uneix les mares i les professionals que treballen a favor de la lactància
materna, ha servit una vegada més com a coixí, ha aplanat el camí i ha posat tot un grup
de persones mans a l'obra per ajudar a una altra. Una bona informació i un bon suport són
imprescindibles, davant les dificultats petites o grosses, per tirar endavant una bona
lactància i potser també per poder triar, lluny que les circumstàncies triïn per tu.
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Vivencials
3a edició del curs d'Assessores en Lactància Materna 2011; impulsat i coordinat per
Amamanta. EVES, València.
Taller de lactància de Bétera, coordinat per la comare Lola Serrano Raya.
Tallers de Tallers d'Amamanta 2011.
Totes les mares que en un moment o altre es preocupen, fan pinya, comparteixen els seus
dubtes i aprenentatges i contribueixen de manera natural i espontània a enfortir els llaços
de solidaritat entre les mares, a fer la vida més agradable, més fàcil, més compartida.
La comare del Centre de Salut de Bétera Lola Serrano Raya i totes les professionals que
amb dedicació escolten, aconsellen, estan en formació constant i fan el seguiment tan
proper com poden als casos amb què es troben.
Sobre les fotografies:
Queden reservats els drets de reproducció i ús d'aquestes fotografies, essent necessària
la consulta amb l'autora per a qualsevol ús o difusió.

