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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. 

 

OUVIR, ENTENDER E ORIENTAR 

 

A mulher que amamenta pode perder facilmente a confiança em si mesma, 

respondendo às pressões da família e dos amigos para dar mamadeira à seu filho. Portanto, 

é preciso ter habilidade para ajudá-la a se sentir confiante e bem consigo mesma; é 

importante não fazer com que a mulher sinta que fez algo errado. Para ajudá-la: 

 Use comunicação não verbal útil: manter a cabeça no mesmo nível que a da 

mãe; prestar atenção; remover barreiras (mesa, papéis); dedicar tempo, sem 

pressa; tocar apropriadamente (mãe e bebê); 

 Faça perguntas abertas: Como? Que? Onde? Por que?, são geralmente mais 

úteis; 

 Use gestos e expressões que demonstrem interesse; 

 Devolva com suas palavras o que a mãe diz, é a técnica do espelho; 

 Demonstre empatia: demonstramos empatia quando verbalizamos entender 

como ela se sente, colocando-a no centro da situação. Evite palavras que soem 

como julgamento: certo, errado, bem, mal; 

 Procure respeitar o que a mãe sente, não discorde dela, isso pode fazer com 

que a mulher se sinta errada. Também não concorde com uma idéia errada, 

responda de uma forma neutra; 

 Sempre elogie a mãe, valorizando o que fez de correto; 

 Dê ajuda prática, como ajudá-la a encontrar uma posição confortável para 

amamentar; 

 Tente dar no máximo duas informações de cada vez. 
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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: 08/10/08 e 12/11/08. 

Tema da reunião de setembro: Aleitamento Materno. 

Nutricionista Cibele Barbosa A. Bórmio. 

VENHA PARTICIPAR! 


