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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 de temas relacionados à prática do Aleitamento Materno. 

 

Problemas comuns na lactação 
 

A espécie humana é a única entre os mamíferos em que a amamentação e o desmame não são processos 

desencadeados unicamente pelo instinto. Por isso, eles devem ser aprendidos. Atualmente, sobretudo nas 

sociedades modernas, as mulheres têm poucas oportunidades de obter o aprendizado à amamentação, já que as 

fontes tradicionais de aprendizado – mulheres mais experientes da família – foram perdidas à medida que as 

famílias extensivas foram sendo substituídas pelas famílias nucleares. Como conseqüência, as mulheres 

tornaram-se mães com pouca ou nenhuma habilidade em levar adiante a amamentação, o que as deixa mais 

vulneráveis a apresentarem dificuldades ao longo do processo. 

 Vários dos problemas comuns enfrentados durante a lactação – ingurgitamento mamário, traumas 

mamilares, bloqueio de ducto lactífero, infecções mamárias e baixa produção de leite – têm a sua origem em 

condições que levam a um esvaziamento mamário inadequado. Assim, má técnica de amamentação, mamadas 

infrequentes e em horários predeterminados, uso de chupetas e de complementos alimentares constituem 

importantes fatores que podem predispor ao aparecimento de complicações da lactação. Nessas condições, o 

manejo adequado é imprescindível, pois, se não tratadas adequadamente, com freqüência levam ao desmame 

precoce. Para a abordagem dos fatores que dificultam o esvaziamento adequado das mamas, há medidas 

especificas. Além disso, o suporte emocional e medidas que visem dar maior conforto à lactante não podem ser 

negligenciadas. 

 O profissional de saúde tem um papel importante na prevenção e manejo dessas dificuldades, o que 

requer conhecimentos, atitudes e habilidades específicos. 
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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: 10/02/2010 e 10/03/2010. 

Tema da reunião de fevereiro: II Seminário de Humanização da Assistência ao Parto. 

VENHA PARTICIPAR! 


