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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 o treinamento em aleitamento materno. 

Como parte das atividades do GAAME foi elaborado este informativo aos 
profissionais da área da saúde com o resumo dos temas discutidos nas reuniões. 

 

MAIS PROTEÇÃO E SEM DEMORA 
É importante que o bebê seja colocado no peito ainda na sala de parto, 

ajudando a transição da vida intra-uterina para o mundo e o estabelecimento do 
vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. 

Com a primeira mamada são liberados os hormônios prolactina e ocitocina, 
que facilitam a descida do leite e ajudam o útero a voltar ao tamanho normal mais 
rapidamente, favorecendo a contração e evitando hemorrágias, além de facilitar a 
liberação da placenta. 

No diabetes gestacional, se a criança recebeu muita glicose intra útero, o 
pâncreas fabrica também muita insulina e o colostro é bem rico em glicose, 
favorecendo o equilíbrio. 

O leite materno tem imunoglobulinas que protegem a mucosa intestinal 
contra a aderência de bactérias e quando se estabelece a amamentação, as 
dejeções se fazem mais rapidamente, diminuindo o risco de icterícia. Além disso, 
a maior digestibilidade do leite materno protégé a criança contra o refluxo 
gastroesofágico. 
 
Referências: 
Informativo da Sociedade Brasileira de Pediatria, N-7, Fevereiro/Maio de 2007. 
 

A Semana Mundial da Amamentação (SMAM) 2008, será de 1º a 7 de 
agosto e terá como tema “O Apoio a Mulher”. Os grupos comunitários e os 
profissionais de saúde terão um papel fundamental neste tema. 

Participem conosco do planejamento da SMAM, com suas idéias e 
sugestões. 
__________________________________________________________________ 

� 
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: 11/06/08 e 16/07/08. 
Tema da reunião de junho: Organização da Programação Técnico-
Científica e Festiva da SMAM/2008. 
VENHA PARTICIPAR! 


