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GAAME (Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo) é um grupo aberto para 

pessoas interessadas em promover, proteger e apoiar a amamentação. Estruturou-se em 2003 e tem 

como objetivo a atualização, a divulgação, o aprimoramento e o treinamento em aleitamento 

materno. 

Como parte das atividades do GAAME foi elaborado este informativo aos profissionais da 

área da saúde com o resumo dos temas discutidos nas reuniões. 

 

O INÍCIO DA AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA NÃO É SUFICIENTE 

PARA GARANTIR O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO   

 As mães precisam de apoio contínuo para amamentar de forma exclusiva durante 6 

meses. A família, os trabalhadores de saúde e os agentes comunitários são 

colaboradores importantes para uma rede de apoio às mães. Todos eles precisam estar 

capacitados para avaliar a amamentação, identificar os problemas, assim como para 

ajudar as mães na solução das dificuldades. 

 

 O acompanhamento de um trabalhador de saúde capacitado, nas 48-72 horas após o 

nascimento e, depois, em uma semana e em momentos apropriados, oferece uma 

oportunidade para intervir logo que surgirem problemas ou para tranquilizar a mãe 

quando tudo está correndo bem. 

 

 Ajudar a mãe a posicionar o bebê para que faça uma pega adequada da mama, manter 

mãe e bebê juntos todo o tempo, incentivar a prática de amamentação de acordo com a 

demanda do bebê; evitar o uso de mamadeiras ou chupetas e evitar qualquer outro 

alimento ou bebida (a menos que haja uma indicação clínica justificável). 

 

 Nos Hospitais Amigos da Criança ocorreu um aumento nas taxas de início, na 

exclusividade e na duração do aleitamento materno. Isso tem a ver com políticas 

públicas de saúde. 
 

Referências: 

Informativo da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2007. 

 

A Semana Mundial da Amamentação (SMAM) 2008, esta sendo comemorada de 1º 

a 7 de agosto, com o tema “Apoio a Mulher”. Os grupos comunitários e os profissionais de 

saúde têm papel fundamental neste tema. 

Participem conosco dos eventos técnicos, ciêntíficos e festivos. 
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GAAME (Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo) se reúne toda 2ª 

quarta-feira do mês no SENAC-BAURU às 8h30´. Telefone para contato 3226-3227. 

Próximas reuniões: 13/08/08 e 10/09/08. 

Tema da reunião de agosto: Avaliação da SMAM/2008. 

VENHA PARTICIPAR! 


