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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. 

 

SLING 

 “BABYWEARING” é o costume de carregar o bebê num carregador de pano como 

um canguru ou tipóia. Este costume começou na década de 70 na Alemanha e se alastrou 

pelos EUA e muitos outros paises. Hoje em dia, o SLING está sendo muito utilizado; 

apresenta-se como uma tipóia de pano presa aos ombros, existindo três tipos mais comuns, 

sling com argolas, sling tipo rede e wrap (pano amarrado). 

 O uso de slings ajuda os pais a atenderem algumas necessidades básicas dos bebês 

em seu primeiro ano de vida como contato físico-táctil intenso, estimulação do sistema 

vestibular, interação social, calor humano, pronta satisfação dos instintos de sugar e 

buscar o seio, sentir-se seguro com a presença permanente da mãe ou pai. O sling suporta 

até 20 kg, podendo carregar uma criança de diferentes formas, de acordo com sua idade. 

Quando a criança começa a sentar, o sling permite o novo movimento, ainda com 

vantagens, pois mantém as pernas juntas, não forçando-as a se manter abertas, numa fase 

em que as articulações do quadril ainda estão se formando. 

 Bebês carregados em slings permitem que seus pais realizem suas atividades diárias 

permanecendo fisicamente próximos de seus bebês. O carregar a criança tem um sentido 

também de cuidar, ao invés de depositar os bebês em “recipientes” (carrinho, cadeirinha de 

carro, bebê conforto, etc...), ao “vestir” a criança você estará compartilhando seu calor, o 

ritmo de sua respiração, o som de sua voz, o seu cheiro. 

 Bebês que ganham peso lentamente são estimulados a mamarem ao ficarem 

próximos do cheiro da mãe. Mães podem dar o peito constantemente e sentirem-se menos 

“presas”. Alguns bebês mamam melhor em movimento, especialmente bebês tensos e que 

arqueiam as costas com freqüência, o sling ajuda a mãe a relaxar o bebê. 

 Bebês carregados são mais felizes porque sentem-se parte do dia a dia dos pais. 
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 O GAAME deseja à todos um Feliz Natal e um 2009 repleto de paz e saúde. 
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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: 11/02/09 e 11/03/2009. 

Tema da reunião de fevereiro: Leitura e discussão do texto “Problemas comuns na lactação e seu 

manejo”        (Elsa R.J.Guigliani). 

VENHA PARTICIPAR! 


