
 
 

Matrice promove encontro no MASP durante a Semana  

Mundial de Aleitamento Materno – SMAM 2007 

 

Matrice, grupo de apoio à amamentação, promove um encontro para celebrar o tema 

“Amamentação na Primeira Hora, Proteção sem Demora” no MASP (Museu de Arte de São Paulo) 

no sábado, dia 4 de agosto, às 9h00. A ação faz parte da programação da Semana Mundial de 

Aleitamento Materno (SMAM), que é coordenada mundialmente pela WABA (Aliança Mundial Pró 

Aleitamento Materno) e que acontece de 1 a 7 de agosto. Nesta edição da SMAM, os holofotes 

estarão sobre a importância da amamentação na primeira hora de vida do bebê. 

O objetivo do evento é chamar gestantes, mães, maridos, filhos e demais parentes e amigos 

para uma roda na qual sejam discutidas questões referentes ao tema central do encontro. 

Pessoas que atuam na área de saúde e na área de assistência ao parto e pós-parto estarão 

presentes para compartilhar experiências e visões distintas.  

A Matrice também promoverá uma série de atividades na ocasião. As crianças serão 

convidadas a pintarem suas mãos em um mural de tecido, simbolizando um abaixo-assinado, 

haverá música ao vivo e todos participarão de sorteio de brindes. 

Segundo a WABA, a amamentação na primeira hora é um tema de extrema relevância social, 

já que a ação estimula a produção do leite, a contração do útero (reduzindo o risco de 

sangramento intenso) e a eliminação do mecônio (primeira evacuação do bebê). Nessa primeira 

hora de vida, o reflexo de sucção do bebê é mais forte e eficaz e contribui para estabelecer uma 

“pega” apropriada. 

“Além disso, amamentar o bebê na primeira hora é um grande passo, que garante uma 

relação de amamentação de sucesso e a proteção imunológica de que o bebê necessita assim que 

nasce”, explica Fabiola Cassab, uma das fundadoras da Matrice. “Isso evita doenças como 

poliomielite, o virus Coxsakie do gênero dos Enterovírus, a E. Coli patogência, as Salmonelas e as 

Shigellas”, completa. 

Para Analy Uriarte, outra fundadora da Matrice, existem ainda outras indicações para a 

amamentação logo que o bebê nasce: o forte vínculo emocional que se cria entre mãe e bebê. 

“Mesmo que o bebê nasça de uma cesariana, ele pode ir para o colo da mãe, receber seu calor, 

seu amor, sentir sua pele”, avalia. “Mamar suaviza sua entrada neste mundo tão diferente do 

útero. No colo da mãe, o coração do bebê se acalma, sua temperatura se estabiliza e sua 



 
respiração encontra um ritmo adequado, benefícios que nenhum berço aquecido consegue imitar”, 

finaliza. 

De acordo com a recomendação da OMS (organização Mundial de Saúde), todas as rotinas 

com o bebê, tais como lavá-lo, pesá-lo, ministrar-lhe injeções e colírios, devem ser evitadas até o 

bebê mamar ou pelo menos durante a primeira hora de nascimento.  

Segundo Tereza S. Toma, pesquisadora do Instituto de Saúde/SES-SP e membro da IBFAN 

Brasil, a Meta de Desenvolvimento do Milênio 4 é reduzir em dois terços a mortalidade de crianças 

menores de cinco anos até 2015. Dados mundiais apontam que entre as 10.9 milhões de mortes 

de menores de cinco anos de idade, 4 milhões ocorrem durante o primeiro mês de vida. “Estudos 

recentes apontaram que, se todas as mulheres iniciassem a amamentação na primeira hora, um 

milhão, ou seja, um quarto das mortes de recém-nascidos poderia ser evitada”, alerta Ana 

Basaglia, outra fundadora da Matrice.  

A ação da Matrice conta com o apoio do Gama, Ibfan, Entreproduções, Bandumana, Parto do 

Princípio, entre muitas outras empresas 

 

Serviço: 

Comemoração da SMAM2007 com a ação “Amamentando no Masp” 

Local: vão livre do MASP (Av. Paulista, 1578 - São Paulo – SP/ tel. (11) 3251.5644 / Fax. (11) 

3284.0574) 

Dia: Sábado, 4 de Agosto 

Horário: das 9h às 12h 

Programação: 

Abaixo-assinado das crianças com Hora da Primeira Mamada. 

Roda de conversas com várias atividades como histórias e depoimentos de mães e profissionais. 

Parabéns para nossa representante da primeira hora com apresentação musical e bolo. 

Telefones para mais informações:  

Fabíola Cassab (11) 9622 3737 

Ana Keunecke (11) 9200.1258/3611.3865 

Apoio para a imprensa: Sabrina Feldman (11) 7730-8532 

http://www.matrice.wordpress.com  
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Sobre a Matrice  

Matrice é um grupo de mães que ajuda outras mães a amamentarem. O objetivo do grupo é 

tornar real o sonho de toda mãe de amamentar seu filho nem que seja por mais um dia. Dessa 

forma todo bebê terá seu direito garantido de ser amamentado e assim receber um começo de 

vida melhor. 

O grupo atua nos moldes de entidades reconhecidas mundialmente como La Leche League 

International e Amigas do Peito (com atuação no Rio de Janeiro).  

A principal mensagem para as mães é que os problemas existem, mas podem ser superados e 

elas não estão sós nessa busca. O grupo acredita que o ato de amamentar um bebê é 

basicamente instintivo e o trabalho muitas vezes é acender essa sensibilidade na mãe e ajudá-la a 

encontrar seu lado mamífero. A grande importância de grupos como este é estimular o 

desenvolvimento de uma cultura da amamentação onde a arte feminina de amamentar possa 

florescer e servir de base para uma das relações mais importantes de nossas vidas: mãe e filho.  

“Descobrimos que o segredo do sucesso de amamentar um bebê está tanto em contar com 

informação adequada como na relação com outras mães que amamentam também e a 

possibilidade de recorrer a elas em busca de conselhos e apoio.” Da Introdução do Livro: A Arte 

Feminina de Amamentar – La Leche League Internacional 

 

Sobre a WABA  

A Waba é uma rede global de indivíduos e organizações relacionada com a proteção, 

promoção e apoio da amamentação no mundo todo baseado na Declaração de Innocenti, nas Dez 

Diretrizes para Nutrir o Futuro (Ten Links for Nurturing the Future) e na Estratégia Global para 

Alimentação do Lactante e da Criança Pequena da OMS/UNICEF. 

Possui categoria de consultor para o Fundo das Nações Unidas para a infância (UNICEF), e 

como ONG, tem categoria de consultor especial diante do Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas (ECOSOC). 

Todo ano a WABA propõe um tema para a Semana Mundial de Aleitamento Materno, 

tradicionalmente celebrada entre os dias 1 e 7 de Agosto. Este ano, diante da importância dos 

benefícios da amamentação na primeira hora de vida, esse foi o tema escolhido com o slogan: 

Amamentação na Primeira Hora, Proteção sem Demora. 


