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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 a capacitação 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. 

 

AMAMENTAÇÃO EFICAZ 

 Antes de cada mamada lavar as mãos com água e sabão; 

 Evitar a limpeza excessiva das mamas, apenas o banho diário é suficiente. Antes e após 

as mamadas passar o próprio leite materno na aréola e mamilo; 

 Se a aréola e o mamilo estiverem flexíveis e macios é só amamentar, senão é só retirar o 

leite em excesso com ordenha manual: coloque o polegar e o indicador em forma de C, 

onde termina a aréola e com movimentos suaves e seqüenciais apertar várias vezes até o 

leite sair; 

 O bebê deve ficar inteiramente de frente e bem próximo do corpo da mãe. Com a 

cabeça e a coluna alinhadas, a cabeça, as costas e as nádegas do bebê devem estar 

apoiadas. O queixo deve tocar a mama e a boca de frente para aréola e mamilo. 

 Passe o mamilo entre o nariz e o lábio superior do bebê para facilitar a abertura da boca. 

Assim abocanhará toda ou parte da aréola, ficando com os lábios evertidos (tipo 

peixinho) e com o queixo apoiado na mama. 

 Quando a criança pega o peito corretamente e com a boca bem aberta, o leite sai em 

quantidade suficiente. O bebê engole tranquilamente e a mãe não sente dor nem terá 

rachaduras no peito; 

 Se precisar retirar o bebê do peito, coloque o dedo mínimo na junção dos lábios do 

bebê; 

 O bebê deve mamar livremente, sem horário fixo (livre demanda); 

 Não existe leite materno fraco. Sua digestão é mais fácil, fazendo a criança sentir fome 

mais rapidamente; 

 Para ter mais leite é preciso deixar o bebê mamar até esvaziar pelo menos uma das 

mamas em cada mamada; 

 Após mamar, eleve o bebê com a mão espalmada nas costas dele, segurando suas 

axilas, apoiando-as no ombro da mãe; com a cabecinha e seus braços debruçados nas 

costas da mesma. 
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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: 10/12/08 e 11/02/2009. 

Tema da reunião de dezembro: Confraternização e Amigo Secreto. 

VENHA PARTICIPAR! 


