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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. 
 

 
 

“Amamentar hoje é pensar no futuro” 
Comemorando os 10 anos da Estratégia Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças de 

Primeira Infância da OMS/UNICEF 
 

 

A Semana Mundial do Aleitamento Materno – SMAM – comemora o seu vigésimo aniversário em 

2012. Há vinte anos, a Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno – WABA – iniciou a 

campanha da SMAM para reunir e facilitar ações que apóiem, promovam e protejam a amamentação. 

Desde então, a cada ano a SMAM vem destacando aspectos diversos da alimentação infantil. 

 

Este ano, a SMAM 2012 concentra-se nos resultados alcançados com a “Estratégia Global para a 

Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância”, que foi adotada pela OMS e UNICEF ha dez 

anos atrás. Implementar  a “Estratégia Global” é essencial para aumentar os índices de aleitamento 

materno; especialmente o aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida da 

criança, e para alcançar o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio 4 (ODM 4) que busca reduzir em 

dois terços a mortalidade infantil. 

 

Objetivos da SMAM 2012: 
 

1. Fazer um balanço com os resultados e lições aprendidas sobre a alimentação infantil nos últimos 

20 anos. 

2. Avaliar as ações contidas na Estratégia Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças de 

Primeira Infância em todo o mundo. 

3. Comemorar os sucessos e resultados alcançados a nível nacional, regional e mundial; 

compartilhar o trabalho/ sucesso nacional com o mundo. 

4. Demandar ações para preencher os défices nas políticas e programas de lactação e alimentação de 

lactentes e crianças pequenas.   

5. Atrair a atenção do público sobre as políticas e programas de lactação e alimentação de lactentes e 

crianças pequenas. 

Material traduzido e adaptado por Regina Da Silva/ IBFAN Brasil – 22/07/2012. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

GAAME (Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo) se reúne toda 2ª quarta-feira do mês no SENAC-BAURU às 9 

horas. Telefone para contato 3226-3227        www.gaamebauru.blogspot.com 

Próximas reuniões: 08/08/2012 e 12/09/2012  

Tema da reunião de julho/2012: Avaliação da Semana Mundial da Amamentação. 

VENHA PARTICIPAR! 


