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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. 
 

 

Alimentação da Criança 
 

1º PARTE: 

- Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com 

repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. 

- A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo por seis 

meses e complementado até os dois anos ou mais. 

- Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, podendo, inclusive, haver prejuízos à 

saúde da criança, pois a introdução precoce de outros alimentos está associada a: 

• Maior número de episódios de diarréia; 

• Maior número de hospitalizações por doença respiratória; 

• Risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno, como, por 

exemplo, quando os alimentos são muito diluídos; 

• Menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco; 

• Menor eficácia da lactação como método anticoncepcional; 

• Menor duração do aleitamento materno. 

- Considera-se atualmente que o período ideal para a introdução de alimentos complementares é após o sexto mês de vida, 

já que antes desse período o leite materno é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais da criança. Além disso, no 

sexto mês de vida a criança já tem desenvolvidos os reflexos necessários para a deglutição, como o reflexo lingual, já 

manifesta excitação à visão do alimento, já sustenta a cabeça facilitando a alimentação oferecida por colher, e tem-se o 

início da erupção dos primeiros dentes, o que facilita na mastigação. 

 - A partir do sexto mês a criança desenvolve ainda mais o paladar e, conseqüentemente, começa a estabelecer 

preferências alimentares, processo que a acompanha até a vida adulta 
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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: 14/07/2010 e 11/08/2010. 

Tema da reunião de julho: Semana Mundial da Amamentação - SMAM/2010 

VENHA PARTICIPAR! 


