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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 
 

 

3º PARTE: 
 

  O profissional de saúde torna-se promotor da alimentação saudável quando consegue traduzir os 

conceitos, de forma prática, à comunidade que assiste, em linguagem simples e acessível. Assim, na orientação 

de uma dieta para a criança, por exemplo, deve-se levar em conta conceitos adequados de preparo, noções de 

consistência e quantidades ideais das refeições e opções de diversificação alimentar que contemplem as 

necessidades nutricionais para cada fase do desenvolvimento. 

  As práticas alimentares no primeiro ano de vida constituem marco importante na formação dos 

hábitos alimentares das crianças. Esse período pode ser dividido em duas fases: antes dos seis meses e após os 

seis meses. No primeiro semestre de vida objetiva-se que a criança mame por seis meses exclusivamente ou que, 

pelo menos, retarde pelo maior tempo possível a introdução de outros alimentos. A partir de seis meses a criança 

deve receber outros alimentos, além do leite materno. Assim é de fundamental importância que as mães e a 

família, nesse período, recebam orientações para a adequada introdução dos alimentos complementares. 

  O grande desafio do profissional de saúde é conduzir adequadamente esse processo, auxiliando a mãe 

e os cuidadores da criança de forma adequada, e estar atento às necessidades da criança, da mãe e da família, 

acolhendo dúvidas, preocupações, dificuldades, conhecimentos prévios e também os êxitos, que são tão 

importantes quanto o conhecimento técnico para garantir o sucesso de uma alimentação complementar saudável. 

Para tal, a empatia e a disponibilidade do profissional são decisivas, já que muitas inseguranças no cuidado com 

a criança não têm “hora agendada” para ocorrer e isso exige sensibilidade e vigilância adicional não só do 

profissional procurado, mas de todos os profissionais da equipe, para garantir o vínculo e a continuidade do 

cuidado. 
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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: 08/09/2010 e 13/10/2010. 

Tema da reunião de setembro: Dia Nacional de Doação de Leite Humano. 

VENHA PARTICIPAR! 


