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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 
 
Anexo IV: Situações de risco de introdução do leite de vaca. 

 É comum observarmos mães inseguras quanto à sua capacidade de fazer 

uma criança ganhar peso e crescer só com seu leite, queixando-se que tem 

pouco leite, mesmo em situações em que o bebê está apresentando ganho de 

peso diário bom e curva ascendente. 

 Muitas vezes, a mãe oferece outro leite à noite para a criança dormir mais tempo. Nesse caso os 

profissionais podem orientar a mãe a oferecer o peito por volta das 23 horas, deixando à criança sugar até 

esvaziar a mama, garantindo a obtenção do leite mais rico em gordura que sai no final da mamada. Assim, 

o bebê vai ter mais saciedade e dormir por maior tempo no período. 

 Outro problema que ocorre com freqüência é a troca da noite pelo dia, fazendo com que a mãe tenha que 

acordar várias vezes durante a noite para amamentar, o que torna essa prática cansativa e estressante. O 

profissional pode auxiliar a mãe com orientações que façam com que durante o dia o bebê possa ficar mais 

atento às movimentações da casa, deixando-o por algumas horas em cômodos da casa mais claros e menos 

silenciosos. 

 

Conduta: 

 Conversar com a mãe explicando-lhe sobre o ganho de peso adequado do bebê, as vantagens do 

aleitamento natural e os riscos e desvantagens do aleitamento artificial. 

 Procurar tranqüilizar a mãe informando-a que se o bebê está ganhando peso de modo adequado, a sua 

produção está sendo suficiente e conversar sobre as reais necessidades do bebê por alimentos. As mães 

geralmente têm uma expectativa maior do que a real sobre a quantidade de alimentos de que o bebê 

necessita. 

 Explicar à mãe que o leite artificial pode aumentar os riscos de doenças e alergia. 

 Caso a mãe esteja oferecendo o leite de vaca, orientar a suspensão da mamadeira e aumentar a freqüência 

das mamadas, retornar para avaliação dentro de uma semana ou antes, se a mãe achar necessário. 
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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: 14/11/2012 e 12/12/2012 

Tema da reunião de novembro/2012: “Protocolo de avaliação de frênulo lingual em bebê”. 

VENHA PARTICIPAR! 


