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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. 

 

10 PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO 

 

1. Propicie que as mães sejam acompanhadas durante o parto por pessoas adequadas, 

sensíveis e apoiadoras. 

2. Incentive medidas não farmacológicas durante o trabalho de parto (massagem, 

aromaterapia, imersão na água). 

3. Permita que o nascimento ocorra na posição preferida pela mulher. 

4. Enxugue rapidamente o bebê, conservando seu verníx, um creme natural que 

protege a pele da criança. 

5. Ponha o bebê nu sobre o tórax nu da mãe, pele a pele e olho no olho, e cubra a 

ambos. 

6. Permita que o bebê busque a mama. A mãe irá estimulá-lo com seu toque, podendo 

ajudar a posicioná-lo próximo ao bico da mama (não force o bebê a fazê-lo). 

7. Mantenha mãe e bebê em contato pele a pele até a ocorrência da primeira mamada e 

enquanto a mãe assim o desejar. 

8. Propicie o contato pele a pele precoce também para as mulheres com partos 

cirúrgicos. 

9. Retarde procedimentos invasivos ou estressantes. Procedimentos como medir, pesar 

e administrar medicamentos preventivos devem ser postergados para DEPOIS da 

mamada. 

10. Não dar líquidos ou alimentos pré-lácteos, a menos que haja uma indicação clínica 

justificável. 
 

Referências: 

Informativo da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2007. 
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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: 10/09/08 e 08/10/08. 

Tema da reunião de setembro: Alimentação da Gestante e Nutriz. 

Nutricionista Ivana Piscoso Saes. 

VENHA PARTICIPAR! 


