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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. 
 

A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA 

 O corpo da mãe ajuda a manter o bebê adequadamente aquecido e isso é de fundamental 

importância para bebês pequenos e com baixo peso ao nascer. 

 O bebê fica menos estressado, mais calmo e com as freqüências respiratória e cardíaca mais 

estáveis. 

 O bebê é exposto em primeiro lugar às bactérias da mãe que costumam ser menos agressivas e 

contra as quais o leite materno possui fatores de proteção. As bactérias maternas passam a 

habitar o intestino e a pele do bebê, competem com as bactérias mais nocivas dos trabalhadores 

da saúde e do ambiente hospitalar e, desta forma, evitam a ocorrência de infecções. 

 Durante as primeiras  mamadas o bebê recebe o COLOSTRO, rico em células 

imunologicamente ativas. Contém fatores de crescimento que ajudam o intestino a amadurecer 

e a funcionar de forma eficiente, dificultando a entrada dos microorganismos e alérgenos. Além 

disso, o colostro estimula os movimentos intestinais para que o mecônio seja rapidamente 

eliminado. Isso ajuda na prevenção da icterícia. 

 As mulheres costumam apresentar uma incrível sensação de felicidade no primeiro encontro 

com o bebê. Começando assim o processo do vínculo entre a mãe e filho. 

 Acima de tudo, o contato pele a pele e a amamentação precoces estão associados à redução da 

mortalidade no primeiro mês de vida. Também estão relacionados com o aumento da 

exclusividade e duração do aleitamento materno nos meses seguintes, contribuindo, portanto, 

para um melhor padrão de saúde e para a redução da mortalidade tardia. 

 

Referências: 

Informativo da Semana Mundial do Aleitamento Materno 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 dos eventos técnicos, ciêntíficos e festivos. 
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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: 16/07/08 e 13/08/08. 

Tema da reunião de julho: Apresentação da Programação Técnico-Científica e 

Festiva da SMAM/2008. 

VENHA PARTICIPAR! 


