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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. 

 

CUIDADOS COM AS MAMAS 

 

A amamentação não deve provocar dor nem lezar os mamilos, a causa mais comum 

para as dores na amamentação é a pega incorreta do bebê durante a mamada, é fundamental 

a correção da pega antes do aparecimento das fissuras mamilares. Além disso, para que a 

amamentação tenha sucesso, devemos saber orientar as mães a cuidar adequadamente das 

mamas durante a gestação e no período de amamentação. Recomenda-se: 

 Lavar somente com água para manter a lubrificação natural; 

 Exposição ao ar e à luz solar (15 a 20 minutos no período da manhã); 

 Não utilização de sabonetes para higiene durante toda a gestação e 

amamentação; 

 Não realizar exercícios para exteriorização de mamilos invertidos ou planos; 

 Não fazer fricção (buchas vegetais, tecido atoalhado ou qualquer outro tipo); 

 Não utilizar álcool ou outros agentes para secar os mamilos; 

 Não utilizar cremes ou pomadas, porque podem tornar a pele dos mamilos 

extremamente fina, facilitando o aparecimento de fissuras mamilares. 
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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: 12/11/08 e 10/12/08. 

Tema da reunião de novembro: Aleitamento Materno. 

Nutricionista Cibele Barbosa A. Bórmio. 

VENHA PARTICIPAR! 


