




Drª Ana Paz
analuizapaz@yahoo.com



Semana Mundial de 
Aleitamento Materno



SMAM 2018



Por quê a base?

Base é oferecer à criança no início de sua vida 
a melhor alimentação possível, que é o LEITE 

MATERNO, proporcionando melhor saúde 
física e mental ao longo da vida, e 

contribuindo assim com um alicerce forte.



Intervenção simples, no início de vida 
com  impacto  profundo  para toda vida!

“O leite materno humano é... não apenas um
suplemento nutricional perfeitamente adaptado para
os bebês, mas provavelmente o medicamento
personalizado mais específico que o bebê receberá,
oferecido em um momento em que a expressão
gênica está sendo ajustada para a vida.

.



Leite Materno :  Alimento funcional

➢ Um alimento é considerado 
funcional  quando contem em 
sua composição substâncias 
nutrientes ou não nutrientes, 
capazes de modular as 
respostas metabólicas do 
indivíduo, resultando em 
maior proteção e estímulo a 
saúde.



➢Se 95% das crianças <  1 mês , 90% das < 6 meses

fossem amamentadas exclusivamente 

➢ Se 90% com idades entre 6 e 23 meses fossem       
parcialmente amamentadas

Poder-se-ia evitar 823.000 mortes a cada 
ano em crianças menores de 5 anos







Padrão Ouro e Desmame Precoce



Padrão ouro X Desmame precoce 

➢Desconhecimento

➢Industria

➢Cultura

➢“Desempoderamento materno”

➢Manejo adequado de problemas e 
complicações

➢Falta de investimento



Contrastes de Campanhas



Contrastes de Campanhas



Amamentação e Saúde Mental

➢Estudos relatam a possível 
influência do aleitamento 
materno sobre o 
desenvolvimento 
psicossocial das crianças 
por meio de seus efeitos 
diretos no desenvolvimento 
cerebral e de sua associação 
com a prevenção de 
doenças psicoemocionais



Amamentação e Inteligência

➢Estudo no Brasil com 30 anos 
de seguimento sugeriu efeito de 
longo prazo da amamentação 
sobre a inteligência, a 
escolaridade alcançada e a 
renda na vida adulta, sendo 
72% do efeito da amamentação 
sobre a renda, explicado pelo 
aumento no QI.



Aleitamento e outros benefícios  

➢Obesidade e Sobrepeso

➢Diabetes tipo 1 e 2

➢Leucemia





“Um recém-nascido 
tem apenas três 

exigências. O calor 
nos braços de sua 

mãe, alimento de seu 
peito e segurança de 

sua presença. A 
amamentação supre 

as três.”
Grantly Dick Read
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Obrigada!   




