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II- Apresentação do Relatório da XIX Semana Mundial do Aleitamento
Materno no Brasil – SMAM 2010
Sem dúvida a Semana Mundial do Aleitamento Materno, desde a sua
criação e implantação através da WABA (The World Alliance For
Breastfeeding Action) em 1992, vem causando significativo impacto na
promoção, apoio e proteção da amamentação no Brasil. No entanto, a
apresentação deste relatório tem como principal objetivo fortalecer as
ações na promoção da amamentação, mostrando-se de uma maneira
sintetizada as atividades desenvolvidas em vários locais do Brasil.
Objetiva-se também divulgar mais amplamente a SMAM, afim de que no
ano de 2011 nos locais onde já se comemora a SMAM seja ainda mais
implementadas as ações, baseadas em experiências reportadas neste
relatório. Por outro lado, em locais onde ainda não se comemora a SMAM,
que as experiências reportadas neste relatório seja um instrumento de
inspiração e criatividade para a SMAM 2011. No final deste relatório
(Página 60) temos algumas informações sobre o tema da SMAM 2011.
Desta forma, no período seguinte às comemorações da XIX SMAM, foi
requisitada informação sobre as atividades da SMAM 2010 no Brasil,
através da listas de discussão online Yahoo L-Materno e IBFAN Brasil
(Rede Internacional Em Defesa do Direto de Amamentar), bem como
também foi consultado o site do SENAC São Paulo www.sp.senac.br.
Conforme requisitado, no período de 23 de agosto a 09 de outubro,
recebemos relatórios de 30 municípios sobre as atividades da SMAM de
dez estados, de acordo com a tabela I e gráfico I na página 6. Destes
estados, recebemos relatórios de seis capitais brasileiras, como Aracaju
(SE), Belém (PA), Brasília (DF), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo
(SP), e vinte quatro municípios como Brasilândia (DF), Mangabeira (CE),
Ouro Preto (MG), Cáceres (MT), Araucária (PR), Colombo (PR), Maringa
(PR), Quatro Barras (PR), São José dos Pinhais (PR), Niteroi (RJ), Campo
Bom (RS), Guaraporé (RS), Lomba do Pinheiro (RS), Pelotas (RS), Sapucaí
do Sul (RS), Bauru (SP), Casa Branca (SP), Guarulhos (SP), Mauá (SP), M’Boi
Mirim (SP), Santos (SP), Ribeirão Preto (SP), Lagarto (SE) e Riachuelo (SE).
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Tabela I: Número de municípios (enviaram relatório da SMAM/2010) por estado.

Estados
Brasileiros
CE
DF
MG
MT
PA
PR
RJ
RS
SE
SP
Total

Número de
Municípios
01
02
01
01
01
06
02
05
03
08
30

Fonte: Relatório das atividades da SMAM/ 2010 no Brasil, IBFAN/WABA.

Gráfico I: Número de municípios (enviaram relatório da SMAM /2010) por estado.
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Fonte: Relatório das atividades da SMAM/2010 no Brasil, IBFAN/WABA.
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No total foram reportadas 198 atividades, com número de
atividades específicas por estado de acordo com a tabela II e gráfico II.
Tabela II: Número de atividades da SMAM /2010 reportadas por estado.
Estado Brasileiro
CE
DF
MG
MT
PA
PR
RJ
RS
SE
SP
Total

Número de
Atividades/SMAM2010
01
02
05
06
01
78
12
33
05
55
198

Fonte: Relatório das atividades da SMAM 2010 no Brasil, IBFAN/WABA.

Gráfico II: Atividades da SMAM/ 2010 reportadas por estado.
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Fonte: Relatório das atividades da SMAM/2010 no Brasil, IBFAN/WABA.
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Em 2010 apesar do tema da SMAM ter sido voltado para a
implementação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança “Os Dez Passos
Que Valem Uma Vida”, a SMAM teve um caráter diversificado, bem mais
descentralizado em suas ações, com atividades ao ar livre, ou seja, em
parques, praças e praias, e com a participação da população em geral. E
sempre com um público alvo como as gestantes e nutrizes, além do
público de profissionais em suas diversas categorias. Todavia, houve uma
enorme tendência ás ações educativas para o público em geral e
profissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Tendência significativa
também nas ações promocionais como a formação de grupos teatrais,
musicais, amostra de fotografias e vídeos com a participação das
comunidades locais. Assim sendo, as atividades da SMAM/2010 foram
classificadas em sete categorias distintas: atividades em praça, parque e
praia, atividades em Unidade Básica de Saúde, atividades em Hospital da
Iniciativa Hospital Amigo da Criança ou Maternidades, atividades em
escola ou Universidade, atividades em Banco de Leite Humano, atividades
classificadas para população em geral e atividades em eventos diversos.
Das 198 atividades citadas anteriormente, a grande maioria das atividades
ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (77), seguido em eventos para a
população em geral (36), em Hospitais da Iniciativa Hospital Amigo da
Criança/Maternidades (28), em eventos diversos (25 atividades), em
praças, parques e praias (17), em escolas e Universidades (09) e com
menor número de atividades em Bancos De Leite Humano (06). Veja
abaixo a pirâmide representando as atividades que mais ocorreram, com
base nos relatórios recebidos sobre a SMAM, no Brasil em 2010.
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Ativid.
Em BLH

Atividades Em
Escola/
Universidade

Atividades Em
Praça/Parque/ Praia

Eventos Diversos
Atividades Em
IHAC/Maternidade

Atividades P/ População Em Geral
Atividades em

UBS

Fonte: Relatório das Atividades da SMAM 2010 no Brasil, IBFAN/WABA.

Em termos de atividades por estado (Tabela III e Gráfico III), o
Estado do Paraná foi o estado que nos reportou maior número de
atividades (78) abrangendo seis municípios, sendo que a maioria das
atividades (45) ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde, em seguida com
atividades na Iniciativa Hospital Amigo da Criança e ou Maternidades (11),
atividades para a população em geral (10), atividades em praças (04),
atividades em Universidades (04), atividades em eventos diversos (03) e
atividade em Banco de Leite Humano (01). O Estado de São Paulo foi o
segundo estado que nos reportou maior número de atividades (55)
abrangendo oito municípios, sendo que a maioria das atividades (16)
ocorreu para a população em geral, em seguida com atividades nas
Unidades Básicas de Saúde (14), atividades em eventos diversos (10),
atividades em praças e parques (6), atividades em escolas (05), atividades
na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (03) e atividade em Banco de Leite
Humano (01). O Estado do Rio Grande do Sul reportou 33 atividades, em
cinco municípios, sendo que a maioria das atividades ocorreu nas
Unidades Básicas de Saúde (16), seguido por atividades na Iniciativa
Hospital Amigo da Criança e Maternidades (6), atividades em eventos
diversos (05), atividades para a população em geral (05 ) e atividades em
praças (02). O Estado do Rio de Janeiro reportou 12 atividades, em dois
municípios, onde a maioria das atividades ocorreu em eventos diversos
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(05), atividades em parques, praias e praças (03 atividades), bem como
atividades para a população em geral (03 atividades), e atividade em
Maternidade (01). O Estado do Mato Grosso reportou 06 atividades, em
um município, onde a maioria das atividades ocorreu para a população em
geral (03), atividade em praça (01), atividade em Unidade Básica de Saúde
(01) e atividade na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (01). O Estado de
Minas Gerais reportou 05 atividades, em um município, onde a maioria
das atividades ocorreu na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (02),
atividade em Unidade Básica de Saúde (01), atividade em Banco de Leite
Humano (01) e atividade em eventos diversos (01). No Estado de Sergipe
foram também reportadas cinco atividades, em três municípios, onde a
maioria das atividades ocorreu em Banco de Leite Humano (03) seguido
por atividades na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (02). O Distrito
Federal reportou 02 atividades em dois municípios, que ocorreu em
parque (01) e em Maternidade (01). O Estado do Ceará reportou 01
atividade, em um município, que ocorreu na categoria de atividade em
eventos diversos. O Estado do Pará reportou uma 01 atividade, em um
município, que ocorreu na Iniciativa Hospital Amigo da
Criança/Maternidade.
Tabela III: Atividades desenvolvidas durante a SMAM /2010 por estado.
Estado
Brasileiro

CE
DF
MG

Atividades
Em Praça,
Parque,
Praia

UBS

IHAC e
Maternidade

Escola e
Universidade

BLH

Para
População
Em Geral

Eventos
Diversos

01

Total de
Atividades

01

01
02
05

10

03

06
01
78

03
04

05
05

12
33
05

16

10

55

Total
17
77
28
09
36
Fonte: Relatório das atividades da SMAM 2010 no Brasil, IBFAN/WABA.
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Gráfico III : Atividade desenvolvidas durante a SMAM/ 2010 em porcentagem por estado.
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Fonte: Relatório das Atividades da SMAM 2010 no Brasil, IBFAN/WABA.

Quanto ao período da comemoração da SMAM 2010, em sua
grande maioria as atividades mantiveram-se no período de 01 a 07 de
agosto, porém em alguns locais houve prorrogação no período da
comemoração por mais quinze dias ou até mesmo por todo o mês de
agosto de 2010.
O tema que se manteve como oficial da SMAM/2010 foi
“Amamentação: 10 Passos que Valem Uma Vida”, e de acordo com os
relatórios recebidos a maioria dos municípios e instituições manteve tal
tema, porém em algumas cidades houve variação do tema, como em
Campo Bom (RS) com o tema “Para Um Mundo Amigo da Criança”, em
Curitiba (PR) “Amamentação: 10 Passos Para Um Bom Começo”, em
Ribeirão Preto “Aleitamento Materno: Apenas 10 Passos! O Caminho
Amigo do Bebê” e em São José dos Pinhais (PR) ”Hospital Amigo da
Criança: 10 Passos Que Valem a Vida!”.
Em reconhecimento ao esforço e empenho, as instituições e alguns
profissionais envolvidos na organização das atividades (página 54)
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receberão pelo correio o certificado da WABA pela comemoração da
SMAM/2010.
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III- Especificações das Atividades desenvolvidas por categorias de
atividades, durante a SMAM/2010 no Brasil.
3.1 Atividades Em Unidade Básica de Saúde (UBS)
Obs.: Algumas atividades também desenvolvidas em Posto de Coleta
na comunidade e UMS.

 Oficinas de orientação para amamentação em grupo;
 Conversas em sala de espera sobre amamentação, por exemplo, em
dias de puericultura;
 Pré-natal com temas sobre amamentação;
 Exposição de vídeos educativos;
 Exposição de painéis;
 Mural com foto das mães registradas em UBS amamentando;
 Grupos de gestantes abordando o tema amamentação;
 Mostra de vídeo na sala de espera;
 Dia na UBS p/ as mães que amamentam;
 Estúdio fotográfico na UBS p/ fotografar as mães que amamentam e
desejam ser fotografadas;
 Teatro c/ tema “Amamentação”, realizado por Agentes de Saúde;
 Distribuição de material educativo a todas as pessoas atendidas na
UBS durante a SMAM e estendendo-se por todo o mês de agosto;
 Distribuição de folder sobre alimentação complementar;
 Premiação da UBS c/ melhor desempenho na promoção da
amamentação no ano anterior;
 Apresentação de resultado de pesquisa sobre a prevalência da
amamentação nas UBSs;
 Roda de aconselhamento em amamentação c/ lanche p/ os
participantes;
 Seminário p/ Enfermeiros;
 Seminário p/ os usuários da UBS;
 Seminário p/ Agente de Saúde;
 Seminário p/ Médicos da UBS;
 Premiação de cartazes de crianças sobre amamentação;
 Homenagem ás mães que amamentam;
 Entrega de certificado às mães que amamentam;
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 Palestra sobre amamentação c/ enfoque odontológico p/
profissionais, gestantes, puérperas e alunos estagiários;
 Distribuição do “Laço Dourado” p/ as equipes nas UBSs usarem
durante a SMAM.
3.2 Atividades Para a População em Geral
 Colocação de “outdoors” em pontos estratégicos da cidade c/ o
tema da SMAM;
 Colocação de cartazes em ônibus c/ o tema da SMAM;
 Divulgação da SMAM em rádio e TV;
 Programa sobre amamentação em canal de TV;
 Entrevista c/ profissionais e depoimento de mães em jornais, rádios
e TV;
 Envio de releases sobre a SMAM p/ jornais locais;
 Divulgação da SMAM em sites, por exemplo em site de Prefeitura;
 Colocação de faixas em praças;
3.3 Atividades em Iniciativa Hospital Amigo da Criança/Maternidade
 Seminário p/ profissionais de saúde;
 Evento c/ mesa redonda sobre amamentação c/ público alvo,
autoridades locais, profissionais de saúde e diretores de Hospitais e
Maternidades;
 Entrega de faixas por autoridades locais;
 Premiação de funcionários c/ as melhores frases sobre
amamentação;
 Homenagem a profissionais da Maternidade que se destacaram na
promoção da amamentação;
 Confecção de mural/painel c/ fotos dos profissionais da
Maternidade que mais se destacaram na promoção da
amamentação;
 Curso sobre manejo clínico da amamentação p/ profissionais;
 Treinamento sobre amamentação p/ funcionários e profissionais;
 Palestra sobre amamentação;
 Palestra sobre Banco de Leite Humano e Posto de Coleta;
 Curso p/ gestantes;
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Encontro de mães;
Visita das gestantes à Maternidade;
Cine materno;
Divulgação do “laço dourado” UNICEF;
Roda de conversa c/ mãe e mulheres gestantes;
Exposição de fotos c/ mães amamentando;
Apresentação de coral;
Distribuição de camiseta c/ o tema da SMAM;
Lançamento de projeto voltado p/ apoio a amamentação, saúde da
mulher e da criança;
 Painel explicativo na Maternidade: “Por um mundo amigo da
criança”.
3.4 Atividades em Eventos Diversos
 Oficina de capacitação p/ profissionais de saúde e interessados
“Aprendendo sobre amamentação e alimentação complementar:
o que fazer, como fazer, qual quantidade oferecer”?;
 Curso/Oficina “Aprendendo Shantala: bem estar do bebê”;
 Encontro de mães e bebês;
 Palestra c/ público alvo a comunidade em geral;
 Palestra c/ público alvo os Cirurgiões Dentistas;
 Fórum de amamentação c/ o público alvo profissionais de saúde;
 Festa das 1000 mães amamentando;
 Diplomação de mães que completaram 6 meses de
amamentação exclusiva;
 Mobilização em empresas e sindicatos;
 Selo p/ a “Empresa Amiga da Amamentação”;
 Concurso c/ premiação das UBSs que se destacaram na SMAM
no ano anterior;
 Confecção de folders, panfletos e cartilhas sobre amamentação
e alimentação complementar;
 Confecção de camisetas p/ adultos e criança c/ tema
amamentação;
 Projeto de grupos de idosos enfocando o tema amamentação;
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 Mesa redonda de incentivo a amamentação em seminários e
feiras, por exemplo, “Feira Ecológica e Cultural”;
 Encontro Estadual de Amamentação c/ público alvo profissionais
em suas diversas categorias;
 Lançamento de livro sobre amamentação;
 Tarde de beleza;
 Oficina de material educativo sobre amamentação em biblioteca
pública;
 Mural c/ exposição de fotos de trabalhadoras da prefeitura c/
seus bebês;
 Oficina de capacitação “O uso de recursos p/ orientação da
amamentação: bonecas, pranchas, álbum seriado e mamas”;
 Apresentação de orquestra e coral em eventos sobre
amamentação;
 Visita à farmácias, supermercados, lojas infantis e lojas de
combustíveis p/ monitorar a NBCAL.
3.5 Atividades em Praça, Parque & Praia
 Organização de tendas em parques, proporcionando, por
exemplo, orientação sobre amamentação, alimentação
complementar, massagem Shantala, aconselhamentos diversos,
teste de gravidez, orientação quanto Medicina preventiva
(prevenção de câncer de mama e exame oftalmológico),
atividades recreativas para as crianças, oficinas educativas,
sorteio de brindes, atividades de artesanato, “espaço Zen”,
oficina de penteado & promovendo a beleza da mulher (ex.
limpeza de pele);
 Atividades para crianças, gestantes e adultas sobre alimentação
infantil e educação nutricional;
 Caminhada “Eu apoio o Aleitamento Materno” com
participantes usando camiseta com o tema da SMAM;
 “Maratona do Peito”;
 Piquenique para doadoras de leite humano em Banco de Leite
Humano;
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Apresentação de roda de samba;
Apresentação de coral e orquestra;
Coral com mães & bebes;
Colocação de faixas e balões;
Oficinas de atividades físicas para as gestantes;
Uso de palanques, promovendo demonstrações, palestras e
depoimento de mulheres para o público em geral;
Distribuição de folders sobre amamentação e alimentação
complementar após os 6 meses;
Distribuição de brindes e frutas para os participantes;
Presença de símbolo da amamentação, por exemplo, “Mãe
Ingá”;
Barraca de “Incentivo ao Aleitamento Materno”;
Promoção das “1000 Mães Amamentando”;
Divulgação do dia da leitura, com distribuição do passaporte da
leitura;
Roda de amamentação;
Apresentação de teatro;
Apresentação de musical;
Oficina de Shantala;
Palestra sobre “Mãe Canguru”;
Descarte de mamadeiras e chupetas para reciclagem;
Doação de frascos de vidro para Banco de Leite Humano;
Ações de cidadania, como inscrição para casamento.

3.6 Atividades em Escolas & Universidades
 Premiação de crianças do 1º Grau com as melhores frases e
desenhos sobre amamentação;
 Depoimento de professoras sobre amamentação;
 Palestra sobre amamentação para crianças a partir da 4ª Série;
 Preparação por alunos de releases sobre amamentação;
 Elaboração por alunos de cartazes e folders;
 Preparação por alunos de oficinas e palestras;
Relatório da SMAM/2010 no Brasil – Rede IBFAN Brasil e WABA

Página 17

 Criação por alunos do símbolo local da amamentação;
 Monitoramento por estudantes da NBCAL em farmácias,
supermercados, lojas de conveniências em posto de
combustível e mercearias;
 Orientação por alunos da NBCAL;
 Apresentação de temas livres sobre amamentação por alunos;
 Visita de alunos à Maternidade, Banco de Leite Humano e
Posto de Coleta.
3.7 Atividades em Banco de Leite Humano






Doação de leite materno;
Depoimento de mulheres doadoras;
Evento com participação de familiares de doadoras;
Apresentação de vídeo;
Doação de frascos de vidro p/ coleta e armazenamento do
leite materno;
 Sorteio de brindes entre as doadoras;
 Lanche para as mulheres doadoras;
 Homenagem as mulheres doadoras.
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IV – Resumo das Atividades da SMAM/2010 no Brasil Por Estado

Distrito Federal
Por Ângela Dias


Evento com a participação de todos os Bancos de Leite do Distrito Federal, com a
organização de um piquenique para as doadoras e familiares;



Encerramento da Semana Mundial da Amamentação com fala sobre a importância da
amamentação e uma homenagem as mães internadas na Maternidade do Hospital
Regional de Brazilândia, com sorteio, brindes e lanche.

Estado do Ceará
SENAC
Lavras da Mangabeira
VI Semana Municipal de Amamentação de Lavras da Mangabeira


Palestra pela manhã sobre "Amamentar é Fundamental e com os dez passos fica
Especial";



Depoimento e sorteio de brindes.
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Estado de Minas Gerais

Ouro Preto

Por Cléia Costa Barbosa

A Semana Mundial da Amamentação foi celebrada em Ouro Preto no período de 1 a 20 de
agosto com várias atividades.



No Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, no dia 04/08 houve visita das
gestantes à maternidade e ao Banco de Leite, como parte do projeto: mãe conheça
sua maternidade. No dia 05/08 palestras como - Cuidados com o recém nascido na sala
de parto e alojamento conjunto, com Dr. Odilon Otoni Barros Junior; - Semana Mundial
do Aleitamento Materno uma Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), com Drª
Cléia Costa Barbosa, a qual recebeu uma placa alusiva e de agradecimento pelos
serviços e apoios prestados durante os cinco anos de coordenação do BLH. E também
foram realizadas homenagens às mães, profissionais, instituições com entrega de
certificados.



E mais outras ações em prol ao aleitamento materno nas Unidades de Atenção
Primária à Saúde (UAPS): como mesa redonda, grupo operativo para gestantes e
nutrizes, projeto sala de espera e painel explicativo do tema: por um mundo amigo da
criança, durante todo o mês de agosto.



Dando continuidade a comemoração da Semana Mundial da Amamentação, Ouro
Preto sediou no período de 16 a 18 de agosto, o IX Encontro Mineiro de Amamentação
(EMAM), X Encontro Mineiro de Hospitais Amigo Da Criança, X Encontro Mineiro de
Bancos de Leite Humano e XI Encontro Municipal de Aleitamento Materno, no período
de 16 a 18 de agosto. Tais eventos foram promovidos pela Sociedade Mineira de
Aleitamento Materno – SOMAM. Esse evento foi uma realização da SECRETARIA DE
SAÚDE E DA PREFEITURA MUNICIPAL – SMS/PMOP, e contaram com os seguintes
parceiros: Comitê Interinstitucional de Aleitamento Materno do Estado de Minas
Gerais – CIAM; Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP e Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar de Ouro Preto/MG – CECANE e o apoio de várias
entidades. O EMAM teve 183 participantes de diversas categorias profissionais como
Assistente social, Agentes Comunitários, Enfermeiro, Estudantes, Farmacêutico,
Fonoaudiólogo, Historiador, Médico, Nutricionista, Psicólogo, Odontólogo e Técnicos.
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O símbolo do EMAM foi José, Rosane (ambos 21 anos) pais de Giovana (nove meses), (foto),
escolhido por representar uma família jovem, moradores de Ouro Preto, ambos trabalhadores
e estudante universitários. A mãe amamentou exclusivamente sua filha até os seis meses e
continuando a amamentar após os seis meses, foi doadora de leite humano (ordenhado
manualmente) para o Banco de Leite Humano (BLH) Rotary da Amizade da Santa Casa da
Misericórdia de Ouro Preto e os três participaram efetivamente do EMAM.
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Estado do Mato Grosso

Cáceres
Por Rodrigo Carvalho

Este

ano em a Campanha teve um caráter descentralizados em suas ações, com
atividades em praça pública, Unidades Básicas de Saúde e hospital, com a presença da
população local, principalmente do público-alvo (gestantes e nutrizes) e profissionais de
outros municípios e estados. Foi uma ação pioneira no município de Cárceres.



Em Cáceres, Mato Grosso, entre os dias 3 a 5 de agosto de 2010, foram realizadas a
III Campanha da Amamentação a III Maratona do Peito e a II Mostra Cooperativa
Pró-Aleitamento. A iniciativa foi realizada pelo Acalma (Ações Cooperativas em
Apoio ao Leite Materno e à Amamentação), grupo formado por profissionais da
saúde dos mais diversos seguimentos com o apoio de instituições de saúde das
esferas estadual e municipal, universidade estadual, defesa civil e militar,
profissionais autônomos e comércios locais.



Realizou-se a II Mostra Cooperativa Pró-Aleitamento, com atividades voltadas para
as mães e gestantes em UBS em vários bairros da cidade, criando um ambiente de
educação e celebração do aleitamento materno.



Durante mais de uma semana, contando com a divulgação já feita anteriormente
em entrevistas na TV local e cartazes, Cáceres viveu o clima da amamentação.
Foram entrevistas em rádio e TV, além de sites e jornais escritos.



A III Campanha teve sua abertura às margens do Rio Paraguai em praça pública
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com a presença de autoridades das secretarias municipais, Rotary Clube e hospital
estadual, além das mulheres gestantes e nutrizes que participaram da III Maratona
do Peito, um ato simbólico para estimular a amamentação. Durante a abertura
houve, também, a participação do grupo de idosos do Projeto Conviver da
prefeitura. Os profissionais da UBSs se empenharam em captar o público-alvo
estimulando a sua participação. Para abrilhantar o evento o Grupo Som da Lata,
formado por crianças que usam latões usados, tocou e dançou alguns ritmos
alegrando a todos.
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Ocorreram cursos e palestras com a participação do professor Roberto Vinagre de
Cuiabá/MT falando com os profissionais e gestores de saúde dos municípios vizinhos
sobre o tema central da campanha mundial, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Em
outros momentos estiveram conosco a psiquiatra voluntária do Projeto Mãe Canguru do
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná a senhora Eugênia de Oliveira
facilitando o tema Método Canguru, tendo o encerramento das atividades facilitado pela
enfermeira Camila Correa de São Paulo abordando vários temas a respeito dos motivos
para promover e defender a amamentação, a norma da NBCAL e como formar grupos de
apoio à mulher que amamenta.



imprensa esteve presente para registrar o evento.
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O final do evento foi marcado com o compromisso da Secretaria Municipal de Ação Social
e do Hospital Regional de Cáceres em garantir um orçamento específico para as atividades
anuais da Campanha. Além disso, o artista plástico cacerense de renome nacional,
Sebastião Mendes, nos doou um quadro de sua coleção que iria ser apresentada no Hotel
Hilton em São Paulo, e firmou seu compromisso permanente em apoiar essa causa.
Estado do Pará
Belém
Por Eunice Begot
Na cidade de Belém foram reportadas as seguintes atividades:

 Evento em Hospital Amigo da Criança com doação de leite humano: evento ocorreu na
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que foi a primeira Santa Casa do Brasil a
receber o título de Hospital Amigo da Criança, e onde funciona o Banco de Leite
Humano de referência no Estado do Pará. O evento foi em parceria da AMAMEN
(Associação Amigos da Amamentação – IBFAN Belém), Cia Atlética através do projeto
Cia Gestante, Parto Princípio e Ishtar. A programação de uma manhã teve a
participação de 30 mães e pais, avós, tios e irmãos e a presença da assessoria técnica
do Ministério da Saúde. Houve relato de experiências de amamentar, apresentação de
vídeo sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, doação de frascos para
armazenamento de leite doado e doação de leite humano pelas mães presentes que
serão destinados aos mais de 100 recém-nascidos prematuros, internados na Unidade
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Neonatal da maior Santa Casa do Brasil. “Foi uma manhã muito alegre e festiva, onde
todos sentiram gratificados e realizados por mais uma Semana Mundial da
Amamentação”

Estado do Paraná
Araucária
Por Rosângela S.A.Fonseca e Carlos Alberto Guimarães
Atividades reportadas no município de Araucária:


15 dias de mobilização para o estímulo à amamentação, onde todas as 20 Unidades
Básicas de Saúde desenvolveram atividades voltadas a amamentação. As atividades
desenvolvidas incluiu: oficinas de orientação em grupos já existentes e regulares das
unidades de saúde como, por exemplo , os Grupos de Hipertensos e Diabéticos, Grupo
de Gestantes, Grupo de Puericultura, Grupo de Adolescentes, Grupos de Terapia
Corporal e Comunitária, Grupos de Atividade Física e outros. Disponibilização também
de conversas em sala de espera e exposição de vídeos educativos;



Foram disponibilizados às Unidades de Saúde cartazes e folders sobre amamentação,
curso de gestantes no Hospital Municipal de Araucária, bem como colocação de dois
outdoors colocados estrategicamente em pontos da cidade, cartazes nos ônibus e
escolas, divulgação no rádio e na TV de Araucária e no site da Prefeitura Municipal de
Araucária;



A meta foi atingir aproximadamente 4% da população, onde aproximadamente 5000
pessoas recebeu algum tipo de orientação, seja ela individual ou em grupo. Além da
informação disponibilizada nos cartazes e painéis afixados nas unidades e nos
outdoors.
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Colombo
SENAC


Caminhada pela amamentação, "Dez Passos Amigos da Criança'. Caminhada visando a
mobilização social em prol do aleitamento materno, com a participação de
autoridades locais, profissionais da área da saúde e da educação, Pastoral da Criança,
Agentes Comunitários da Saúde e funcionários do Hospital Maternidade Alto
Maracanã.

Curitiba
Por Nazaré Nery
Atividades reportadas em Curitiba:


Dia 1: Organização da tenda, Abertura da SMAM 2010 para a comunidade com
orientação sobre amamentação - Centro Comunitário Novo, palestras sobre
amamentação para profissionais, orientação sobre alimentação complementar,
massagem Shantala e aconselhamentos diversos;



Dia 2: Palestras sobre amamentação/ Orientação sobre amamentação - Maternidade
Mater Dei e Maternidade Victor do Amaral;



Dia 3: Palestras sobre amamentação/Orientação sobre amamentação - Hospital
Universitário Evangélico e Hospital de Clínicas;



Dia 4: Palestras sobre amamentação/orientação sobre amamentação - Hospital do
Trabalhador e Maternidade Alto Maracanã;



Dia 5: Palestra sobre Banco de Leite/ Orientação sobre amamentação - Bancos de Leite
do Município de Curitiba,
Hospital de Clinicas, Hospital Universitário e Posto De
Coleta do Município de Curitiba, UMSs (Mãe Curitibana, Umbará, Taiz Viviane, Irmã
Teresa Araujo, Vila Leonice, Eucalíptos e Solitude).

Maringá
Por Cristiane Gomes e Marcus Renato de Carvalho
Atividades reportadas em Maringá:


Em Maringá as atividades da "Semana Mundial da Amamentação" atingiram um
público de 2000 pessoas, no período de 01 a 08 de agosto de 2010;



O Comitê de Aleitamento Materno definiram as atividades da SMAM, e os estudantes
de Fonoaudiologia reuniram para elaborar as atividades específicas (em escolas,
postos de saúde, hospitais e comunidade). Estudantes do 4º ano de Fonoaudiologia
foram responsáveis pela organização das atividades e desenvolvimento das mesmas
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com o apoio dos estudantes de 1º e 3º ano;



Abertura: Palestra "O que fazer para que nossas crianças vivam 100 anos?",
ministrada por Dra. Keiko Teruya, o qual teve a participação de 420 estudantes e
profissionais da área de saúde;



Estudantes de Fonoaudiologia realizaram atividades de apoio, através da elaboração
de cartazes e folders de orientação, preparação de palestras e oficinas. Divulgação da
SMAM na Praça da Avenida Brasil, com faixas, distribuição de folders informativos e a
presença da "Mãe Ingá". Tal atividade atingiu cerca de 2000 pessoas;



Visitas à 150 farmácias do município pelas estudantes de Fonoaudiologia e 50
mercearias por estudantes de Enfermagem, além de lojas de artigos infantis e postos
de combustível com loja de conveniência, com a finalidade de orientar sobre a "Norma
Brasileira Para Comercialização de Alimentos Para Lactentes";
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Aproximadamente 100 estudantes de Jornalismo, Marketing e Nutrição foram
orientados sobre a "Norma Brasileira Para Comercialização de Alimentos Para
Lactentes" e a responsabilidade na proteção da amamentação;



Palestra à 20 funcionários da Maternidade e Pediatria da Maternidade Santa Rita
sobre amamentação exclusiva, uso de bicos artificiais e Iniciativa Hospital Amigo da
Criança;



Atendimento fonoaudiológico à 20 mães e bebês com dificuldade para amamentar na
Clínica-escola de Fonoaudiologia do CESUMAR.

Quatro Barras
Por Elisângela O. Fernandes Vieira
Atividades reportadas no município de Quatro Barras:


Divulgação do "laço dourado" que foi lançado pela UNICEF, como uma maneira de
promover o valor da amamentação para a sociedade. O ouro: a cor dourada para o
laço simboliza que a amamentação é o padrão ouro para a alimentação infantil. O laço:
cada parte do laço mostra uma mensagem especial, uma parte do laço representa a
MÃE, a outra parte representa a CRIANÇA. O laço é simétrico, dizendo-nos que a mãe
e a criança são ambos vitais para o sucesso da amamentação - igualmente necessários.
O nó é o pai, a família e a sociedade - sem o nó não haveria o laço, sem o apoio, a
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amamentação não seria exitosa. As pontas do laço são o futuro: o aleitamento
materno exclusivo por 6 meses e a amamentação continuada por 2 anos ou mais, com
a adequada introdução de alimentos e um espaçamento das gestações
preferencialmente de 3 anos ou mais, dando a mulher o tempo necessário para
assegurar o cuidado da saúde, crescimento e desenvolvimento da criança.
São José dos Pinhais
Atividades reportadas no município de São José dos Pinhais:


Dia 1: Abertura da "1ª Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno de São José de
Pinhais" - Palestras para profissionais;



Dia 2: Palestras para profissionais e visita á Maternidade



Dia 3: Apresentação de temas livres



Dia 4: Abertura da barraca de "Incentivo ao Aleitamento Materno" e encerramento
com a caminhada "Eu Apoio o Aleitamento Materno"

Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Por Maria Lúcia Futuro e Aline Correa Sudo
Na cidade do Rio de Janeiro foram reportadas as seguintes atividades:


Evento na Praia: Manhã com reunião na Praia do Leme com trocas de experiências
sobre a semana mundial da amamentação "roda de conversa sobre amamentação",
exposição dos produtos do grupo "Amigas do Peito" e demonstração de "slings" e
"kepinas";



Entrevistas em várias Rádios (por exemplo, Rádio Guanabara e Rádio MEC);



Entrevista em televisão, TV Brasil, (no Museu da República com a presença de mães e
bebês);



Participação em mesa redonda na abertura do Seminário do Grupo Técnico Estadual
no H. Servidores;



Reunião de grupo (Grupo de Botafogo);



Doação de leite humano (Mães do grupo virtual Ishtar no IFF);



Evento na Feira: Participação na “Feira Ecológica e Cultural da FIO Cruz” – Mata
Atlântica, Colônia Juliano Moreira, Jacarepaguá;
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Evento na Praça “1000 Mães na Penha” : Centenas de mães participaram da
campanha da amamentação na Praça Santa Emiliana na Penha. Um desfile de mães e
filhos! Eles satisfeitos e elas orgulhosas, cheias de carinho. As mães receberam
orientação sobre amamentação. Praça se transformou numa feira de saúde com
vários stands, por exemplo, stands que trata da saúde bucal. O encontro encerrou a
campanha da amamentação, realizado pela prefeitura do Rio de Janeiro e tendo a
participação do grupo Amigas do Peito;



Evento no Parque: Encerramento do mês da amamentação com reunião de mães no
“Parque dos Patins” na Lagoa Rodrigo de Freitas (com participação de Suzan Siew da
WABA).

Niterói
Por Fernanda Sá
Na cidade de Niterói foram reportadas as seguintes atividades:





Evento em Maternidade: Roda de conversa na Maternidade Municipal Alzira Reis
Vieira Ferreira, sob a coordenação da Enfermeira Fernanda Sá, e com a participação
de profissionais de saúde, puérperas e gestantes. Rica a troca de experiência,
vivenciaram em grupo, referente ao tema da Semana Mundial da Amamentação, os
dez passos para a Iniciativa Hospital Amigo da Criança.



Em conjunto com a celebração da SMAM em Niterói, houve o lançamento do livro de
fotografias da autora Fernanda Sá “Amor Primeiro – Um Passeio Fotográfico Sobre as
Primeiras Relações”.

Evento em Biblioteca: em outubro, oficina de material educativo em parceria com a
biblioteca estadual infantil Anísio Teixeira.
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Estado do Rio Grande do Sul
Campo Bom
Por Irlene Shardong


Nas Unidades Básicas de Saúde em Campo Bom ocorrerão várias atividades como:
mural com fotos de mães amamentando, grupos de gestantes trabalhando o tema
amamentação, uso do "laço dourado" por toda equipe de saúde durante a semana
mundial da amamentação, abordagem a mães em sala de espera, chá para mães que
amamentam, vídeo em sala de espera sobre amamentação, Studio fotográfico
montado nas "Unidades Básicas de Saúde" para fotografar as mães que amamentam e
desejam ser fotografadas, teatro com tema amamentação realizado pelas "Agentes de
Saúde da Comunidade" e entrega de brindes a mães que amamentam.

Gramado
Por Jane Gutierrez
 Em 08 de agosto 3º Encontro de Mães e Bebes. Na Semana Mundial do Aleitamento
Materno (2 a 8 de agosto), a Secretaria de Saúde de Gramado e o Parceiros Voluntários
realizou um grande encontro reunindo mães e futuras mães, além de estudantes e
profissionais da área. O 3° Encontro de Mamães e Bebês, idealizado dentro do Projeto Vida
Nova teve quatro voluntárias: Assistente Social, Técnica em Enfermagem, Nutricionista,
Terapeuta Corporal e Doula. O Projeto vem sendo executado desde abril de 2006 servindo
como grupo de apoio às gestantes e mães realizando visitas hospitalares e domiciliares
oferecendo também oficinas de alimentação alternativa (alimentos nutritivos usando talos,
folhas e cascas). "Como visitadoras percebemos dificuldades na orientação para amamentação
e resolvemos direcionar este 3° Encontro para este tema favorecendo mães e profissionais.
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Guaraporé

Por Aline Deon


Vinculação de matéria sobre amamentação no jornal local;



Distribuição de material falando da importância da amamentação às pessoas que
foram atendidas nas "Unidades Básicas de Saúde" durante a "Semana Mundial da
Amamentação" e durante todo o mês de agosto às gestantes.

Lomba do Pinheiro
SENAC


Evento alusivo ao "Dia Municipal da Amamentação" e abertura da Semana Mundial da
Amamentação com a participação do Prefeito, Secretário da Saúde, Conselho local de
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saúde, Hospital Amigo da Criança, profissionais de saúde mães e bebes da
comunidade;


Lançamento da cartilha da pesquisa de prevalência do aleitamento materno em Porto
Alegre;



Entrega de placa como premiação da "Unidade Básica de Saúde Panorama" como
melhor desempenho em pesquisa em 2008;



Exposição fotográfica de mães e bebês da comunidade;



Distribuição de folders sobre amamentação e alimentação complementar



Roda de aconselhamento em amamentação com lanche.

Pelotas
Por Valderez Feijó Kokler
Atividades reportadas no município de Pelotas:


Dia 1: Exposição de fotos "Amamentar é Amar" na Maternidade do Hospital
Universitário São Francisco de Paula, entrega de camiseta temática da "Semana
Mundial da Amamentação" e apresentação do coral do Oasis e do grupo "Amamentar
é Amar' com a música tema da SMAM;



Dia 2: "1º Encontro de Mães da Maternidade do Hospital Universitário São Francisco
de Paula com cine materno, apoio à amamentação, sorteio de brindes e tarde de
beleza materna;



Dia 3: Lançamento do projeto "Vida" (apresentação da roupa confeccionada pelo curso
de moda da UCPel que proporciona o contato pele a pele e mantém o recém-nascido
aquecido) e participação dos Pediatras com explanação do 4º passo da "Iniciativa
Hospital Amigo da Criança";



Dia 4: Chico em Ação "Amamentar é amar" - orientação e entrega de material
educativo para gestantes e puérperas da Maternidade do Hospital Universitário São
Francisco de Paula, com a presença da equipe de Enfermagem;



Dia 5: 1º Curso de Manejo Clínico da Amamentação, com público alvo os profissionais
das Unidades Básicas de Saúde de Pelotas.

Porto Alegre
Por Jane Gutierrez
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04 de agosto II Seminário Estadual da Semana Mundial da Amamentação
“ Dez passos para um mundo Amigo da Criança” no Auditório Elizabeth Lee – IPA
(Unidade Colégio Americano), Porto Alegre / RS



09 de agosto Palestra no COREN-RS com os seguintes tópicos; parto normal;
importância da amamentação na primeira hora; uso do copinho; apresentação de
material educativo de apoio e incentivo ao aleitamento materno e parto normal. A
palestra teve a participação de Jane Gutierrez ( Doula, Educadora social e Membro da
IBFAN). Celina Kõhler (Enfermeira), Andressa Gutierrez (Pedagoga), para o público de
Enfermeiros, Técnico de Enfermagem, Estudantes, e pessoas da comunidade.
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Sapucaí do Sul
Por Valderez Feijó Kokler



Atividades reportadas no município de Sapucaí do Sul:

Dia 1: Mural com exposição de fotos de trabalhadoras da Prefeitura de Sapucaí do Sul
amamentando seus bebês;
Dia 2: Seminário "Aleitamento Materno na Prática da Enfermagem", com público alvo
Enfermeiros da rede básica e hospitalar;
Dia 3: Manhã & Tarde com abordagem ao tema "Aleitamento Materno nas Atividades das
Unidades da Rede Básica de Saúde", com publico alvo os usuários das Unidades de Saúde;
Dia 4: Manhã & Tarde - Seminário Estadual de Aleitamento Materno, com público alvo
profissionais da Rede de Saúde;
Dia 5: Manhã com oficina sobre "Os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação", com público
alvo os "Agentes Comunitários de Saúde" e tarde com o Seminário - "O Aleitamento Materno
na Prática do Médico" com público alvo os Médicos da atenção básica de saúde;
Dia 6: Manhã com "Roda de Amamentação com Puérperas", tarde com concentração na Praça
Central - exibição de vídeos, roda de amamentação, orientações sobre os direitos da lactante,
orientação sobre importância do vínculo e orientação sobre o manejo da amamentação. Roda
de Amamentação "10 Passos Para Um Mundo Amigo da Criança" na Praça General Freitas de
Sapucaí do Sul.

Estado de São Paulo
Bauru
SENAC
Atividades no auditório do SENAC Bauru


Dia 1: Abertura da Semana Mundial da Amamentação com a mesa redonda - "Iniciativa
de Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno", mobilizando os hospitais e clínicas
para a adoção dos "10 Passos do Hospital Amigo da Criança", com público alvo,
autoridades locais, profissionais da saúde e dirigentes de hospitais da cidade;



Dia 2: Um dia de oficina de capacitação " O uso de recursos para orientação do
aleitamento materno: boneca, pranchas, álbum seriado, mamas e outros";



Dia 3: Um dia de oficina de capacitação para profissionais de saúde e interessados
"Aprendendo sobre Amamentação e Alimentação Complementar: o que fazer, como
fazer, qual quantidade oferecer?";
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Dia 4: Uma manhã de curso/oficina "Aprendendo Shantala: bem estar do bebê"

Casa Branca
Por Gabriela Dorothy de Carvalho


Palestra ministrada por Dra. Gabriela Dorothy de Carvalho, sobre o tema"Dez Passos
para a vida e Saúde do Bebê", no auditório da Escola Dr. Francisco Nogueira Lima, com
público alvo a comunidade em geral;



Palestra ministrada por Dra. Gabriela Dorothy de Carvalho na Santa Casa de
Misericórdia de Casa Branca, com público alvo profissionais de saúde.

Guarulhos
Por Gabriela Dorothy de Carvalho


Palestra ministrada por Dra. Gabriela Dorothy de Carvalho, com público alvo,
Cirurgiões Dentistas na Associação pelo Desenvolvimento da Odontologia Clínica ADOCI.

Mauá
Por Gabriela Dorothy de Carvalho


Palestra ministrada por Dra. Gabriela Dorothy de Carvalho na Maternidade Escola
Santa Mônica - Centro de referência em Saúde da Mulher, Criança e adolescente.

M'Boi Mirim
Por Gabriela Dorothy de Carvalho


Palestra ministrada por Dra. Gabriela Dorothy de Carvalho no II Encontro de
Aleitamento Materno de M'Boi Mirim, realizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim" - CEJAM e o Hospital Municipal Dr. Moyses Deutsch.

Santos
Por Keiko Teruya


A Rede de Amamentação da Baixada Santista é formada por 9 cidades. Em todas as 9
cidades houve a celebração da "Semana Mundial da Amamentação". Por exemplo, em
Santos houve a festa das 1000 mães amamentando, com diplomação de 600 mães que
completaram 6 meses de amamentação exclusiva e premiação das crianças escolhidas
do 1º grau (25000 crianças) com suas frases e desenhos e depoimento das professoras.
Bem como também a premiação da melhor frase dos funcionários do Hospital
Guilherme Álvaro;
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VII Fórum de Amamentação da Rede Social de Amamentação Santos e Região, que
teve como público alvo profissionais de saúde.

Ribeirão Preto
Por Anália R. Heck, Maria Cristina G. Reis e Maria Cristina Bárbara
A comemoração da XIX Semana Mundial da Amamentação no município de Ribeirão Preto, foi
bastante oportuna. Houve excelente integração entre as instituições que desenvolvem ações
relacionadas ao ensino e à prática do Aleitamento Materno; bem como mobilização dos
profissionais de saúde, e setores da sociedade como empresas, escolas, sindicatos e outros .
Com relação às atividades desenvolvidas pelas unidades de saúde, houve um aumento das
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ações educativas e promocionais como a formação de grupos teatrais, musicais, confecções de
vídeos, dentre outros, pelos agentes comunitários e profissionais da unidade e, grande
participação e interesse da comunidade.
Em Ribeirão Preto as atividades desenvolvidas em parceria com instituições de saúde e de
ensino público, encontram-se na tabela abaixo:

1-Descrição do evento ou
atividade

Realização de 01 reunião
preparatória com:
representantes de
profissionais das unidades de
saúde, programas de saúde
da SMS, Senac, DRS13,
maternidades,Nalma-EERPUSP, Banco de leite,
Universidades públicas e
privadas para sensibilização,e
organização das atividades da
XIX SMAM.

2-Local e
data

-Secretaria
Municipal
da Saúde
(SMS)

3Coordenação

4-Público atingido

Programa de
Saúde da
Criança/
Aleitamento
Materno
SMS

Gerentes e profissionais das
unidades de saúde; coord.
dos programas de saúde afins,
profissionais das
maternidades , profissionais
da DRS 13 e docentes e alunos
das Universidades

(perfil, número)

Cerca de 80 profissionais

JUN 2010

5-Instituições, orgãos,
empresas
participantes
S.M.S.
Maternidades
Banco de leite HC
NALMA–EERP-USP
Universidades :Barão
de Mauá, Unaerp,
USP,
Senac,
DRS 13
Secretaria da A. Social

Organização de Concurso para
classificação e premiação das
unidades de saúde que se
destacaram na Smam/10 e,
divulgação para as unidades
de saúde

Programa de
Saúde da
Criança/
Aleitamento
Materno
JUN/JUL/AG SMS
-Secretaria
Municipal
da Saúde
(SMS)

Premiações de 4 unidades
ades de saúde co destaque na
Smam, nos quesitos:
criatividade, trabalho em
equipe e sistematização das
ações

SMS
Apoiadores :
empresas que doaram
4 brindes
3 DVDs
1 bicicleta adulto

e Tutores da
Rede
Amamenta

Elaboração de Peça Teatral

S.M.S.

- Programa

Adultos em geral, gestantes,
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de (20minutos) sobre
amamentação
JUL/10

de Saúde da
Criança/
Aleitamento
Materno
SMS

puérperas, adolescentes,
crianças, profissionais e
agentes comunitários de
saúde

Unimed- Rib. Preto
Hospital São Paulo

Aproximadamente 100
BLH- HCFMRP pessoas por apresentação;
total de 4 apresentações :
Unidade de saúde, parque,
praça e shopping
-Grupo
Teatral

Hospital Ribeirânia
(Patrocinadores)

“Los Muchos"
-Impressão de5000 folder
sobre amamentação e
legislação trabalhista ,
3000cartilhas do Nalma ,

SMS

- 600 camisetas(adulto)
- 200camisetas infantis
(escrito EU MAMO/ EU
MAMEI NO PEITO)

Programa de
Saúde da
Criança/
Aleitamento
Materno
SMS

Materiais foram distribuídos
nas unidades de saúde,
núcleos de PSF, escolas
municipais, creches, praças,
etc

SMS
Henn’s Baby- A roupa
do bebê

-

(patrocinador)

Recebimento de 5000
panfletos sobre amamentação

SENAC-SP

-300 cartilhas do Senac
AG/2010
Elaboração da Lei Municipal:
Selo para Empresa amiga da
Amamentação

JUL/AG
2010

Organização de materiais
educativos (cartilhas,
SMS
folderes), audiovisuais: DVD
sobre aleitamento, mamas de JUL/2010
tecido, camisetas para os
profissionais e camisetas para
bebês

SMS,
Prefeitura
Municipal

Destinado às empresas que se
candidatarem ao selo. Será
regulamentada por um
comissão até meados de
setembro/10

Prog cça – SMS

Programa de
Saúde da
Criança/
Aleitamento
Materno
SMS

Enviado para todas unidades de
saúde do município : UBDSs,
UBSs E USF ( 5 a 7 camisetas,
cartilhas, folder, etc

SMS
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Escolas

Elaboração de Outdoor sobre
a Semana e o Tema e fixação
em 10 locais , de grande
circulação na cidade
Abertura Oficial da XIX
SMAM
Abertura com Autoridades

SMS

Programação 10 outdoor

SMS

JL/AG/10

SMS,
Cerca de 150 pessoas:
maternidades Profissionais das unidades de
Parque Tom
, Banco de
Saúde, maternidades, Banco de
Jobim
Leite

SMS – unidades de
saude
Banco de Leite

Leite, mães e gestantes, crianças

Apresentação de Orquestra
de Flauta “Sopro da Vida – 50
crianças,

Maternidades
01/08/10

- Apresentação de Coral
Associação Odontológica de
Rib. Preto,

Autoridades : Vice
Prefeito, Vereadores,
Secretário da Saúde,

Pastoral da
Criança

Pastoral da criança,
Universidades

- Apresentação de Peça
teatral : de 1 a 10 passos,
entre nesta dança e seja mais
um amigo da criança,

Nalma- EERP-USP

- Entrega de materiais
eduacativos e orientações,
- sorteio de prêmios e brindes

Organização de atividades
educativas na praça:
apresentação de Peça Teatral, -Praça XV
orientações e distribuição de de
panfletos educativos
Novembro

Programa de
Saúde da
Criança/
Aleitamento
Materno
SMS

Adultos em geral, gestantes,
puérperas, adolescentes,
crianças, profissionais e

SMS
Banco da Leite HC
Unaerp

Aproximadamente 200
pessoas

Nalma-EERP-USP
Mater

06/AG/2010
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Organização, editoração e
apresentação de vídeo com
-UBS D.
Profissionais
depoimento de mães sobre
amamentação pelos agentes Miele, UBS das unidades
Vl Albertina,
comunitários e profissionais
USF Maria
Casagrande
Palestras para gestantes e
puérperas e orientações

Adultos em geral, gestantes,
puérperas, adolescentes,
crianças, profissionais e
agentes comunitários de
saúde

Unidades de saúde

Aproximadamente 30 pessoas
por apresentação

AG/10
Organização de palestras para
crianças de 4ª serie de 2
UBS São
escolas do Bairro São José
José
- premiação aos cartazes das
crianças , na unidade de
saúde
AG/10
Organização, elaboração e
apresentação de musical
pelos profissionais da unidade -UBDS
C. Branco
-Palestras e orientações
UBS Vila
Abranches

profissionais
da unidade
São José

gestantes, puérperas,
adolescentes, crianças,
profissionais e agentes
comunitários de saúde

UBS São José

Aproximadamente 30 pessoas

Profissionais
da unidade

Alunos de 2 Escolas
do bairro

Adultos em geral, gestantes,
puérperas, profissionais e
alunos

UBDS Castelo Branco

Aproximadamente 50 pessoas
por apresentação

UBS Vila Abranches

No Banco de Leite Humano do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, foi realizada uma programação de cinco dias, com as seguintes atividades:
 Dia 1 : Abertura da Semana no Parque Tom Jobim, Caminhada pelo Parque,
Distribuição de Brindes (camisetas), Sorteio de Brindes, Apresentação do Coral,
Apresentação de Teatro sobre o tema da SMAM com o Grupo “Los Muchos”;
 Dia 2: Palestra as lactantes no Banco de Leite, Apresentação de DVD do Ministério da
Saúde com a presença de 30 nutrizes;
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 Dia 3: Palestra em São José do Rio Preto ministrada por Anália Heck, com o tema
“Atualização em Aleitamento Materno” para 150 profissionais e alunos das Faculdades
de Medicina e Enfermagem;
 Dia4: Chá em homenagem às mulheres que amamentam e Projeção de filme some
amamentação, com presença de 50 bebês;
 Dia5: Campanha “Amamentação na Praça XV”, com encerramento da semana.
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Palestras, orientações,
visitas domiciliares,
exposição de cartazes e
fotos, apresentações de
vídeos, diariamente, sobre
amamentação em grupos
de gestantes,puericultura,
sala de espera,

Todas
Unidades
de Saúde,
Núcleos de
Saúde da
Família

Equipes das
unidades de
saúdes

Adultos em geral,
gestantes, puérperas,
adolescentes, crianças,
profissionais e agentes
comunitários de saúde

Unidades de
Saúdes
Núcleos PSF
Universidades

Aproximadamente 30
pessoas por apresentação

AG/10
-Organização e realização
de homenagem às mães

UBS Santa Profissionais da
Cruz, Maria Unidade de
Casagrande Saúde

Profissionais

SMS

Gestantes , puérperas,
crianças

Universidades

Profissionais de saúde;

SMS

Alunos de graduação de
enfermagem, nutrição

Unidades

Vl
Albertina,
Vila
Abranches ,
Maria da
Graça,
Bonfim
Paulista

Banco de Leite

AG/10
Organização e Realização
de Palestras sobre
amamentação

AG/10

Unidades de
Saúde

Confecção de brindes e
Certificado a serem
entregues às mães

Unidades

Organização de palestras
educativas sobre
amamentação com
enfoque odontológico

UBS São
José, UBS
Santa Cruz, Dentistas das
UBSs
USG Maria
Casagrande

AG/10

Universidades

Participação de gestantes
e puérperas nas unidades

Profissionais, gestantes,
puérperas, alunos
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,

AG/10
UNAERP
Organização e realização
painéis sobre
amamentação

Unidades, alunos

Blocos B e
H

Profissionais de saúde,
Alunos

EnfermagemUNAERP

AG/10
Oganização de sessão de
fotos para as mães que
estão amamentando

UBS Maria
da Graça

Profissionais e
ACS

Realização de painéis e
entrega de fotos à smães

UBS Maria da
Graça

Realização de Entrevistas
Diárias

Rádios, Tvs
e jornais
locais

Assessoria de
Imprensa da
Prefeitura de
Ribeirão Preto

População em geral

SMS

MATER

Profissionais da Mater

NALMA- EERP
BANCO DE LEITE

AG/10

Organização de
MATER
Treinamento da Iniciativa
Hospital Amigo da Criança

Mater
Nalma-EERP

Nalma- EERP

SMS

SMS
AG/10
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São Paulo
Por Lilian Albano
 Caminhada no parque: 1ª caminhada de incentivo e apoio a amamentação promovido
pela associação BemVindos – Grupo de apoio a gestante, na abertura da Semana
Mundial da Amamentação, no domingo, 1º de agosto, com a participação de 8000
pessoas, contando com diversos grupos e participantes das atividades que foram
programada para o evento.
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Além da caminhada, oito tendas foram montadas na área central do parque, com atividades
para as crianças como, sorteio de brindes e oficinas educativas.

Diversos parceiros e grupos de 70 voluntários contribuíram com as seguintes oficinas e
atividades que aconteceram durante todo o domingo:
A equipe do Hospital Municipal Maternidade-Escola de Nova Vila Cachoeirinha participou com
palestras, distribuição de material didático e atividades com o público divulgando o tema da
campanha mundial – OS 10 PASSOS - www.cqh.org.br
A equipe da Método Gerar realizou diversas oficinas de atividade física para gestantes
www.metodogerar.com.br
A Nutri Materno realizou atividades com crianças, gestantes e adultos sobre Alimentação
Infantil e Educação Nutricional www.nutrimaterno.com
O Instituto Ecofuturo esteve presente nos estandes, distribuiu o Passaporte da Leitura para as
Mamães, além de divulgar o Dia Nacional da Leitura www.ecofuturo.org.br
A Cegonha Feliz ofereceu diversos brindes para sorteio entre as gestantes, além de oferecer
frutas aos participantes da caminhada www.cegonhafeliz.com.br
A Menu Materno também esteve presente fazendo aconselhamento em aleitamento materno
www.menumaterno.com.br
Oficina de Shantala www.cursoshantala.com.br
Diversas campanhas foram realizadas durante o evento, como: Descarte de mamadeiras e
chupetas para reciclagem , doação de potes de vidro para os Bancos de Leite Humano e os
testes de gravidez realizado também pelo programa HCG.
As gestantes foram presenteadas através de diversos sorteios durante a caminhada e as
oficinas com brindes de colaboradores, Boa Hora Filmes – www.boahorafilmes.com.br Casa
do Crescer - www.casadocrescer.com.br Cegonha Feliz - www.cegonhafeliz.com.br Cia das
Mães - www.ciadasmaes.com.br Espaço E.N.E. - www.espacoene.com.br Gestamater www.gestamater.com.br Gravidez Ativa - www.gravidezativa.com.br Grupo Fleury www.fleury.com.br Maria Barriga - www.mariabarriga.com.br Pchu Kids - www.pchu.com.br
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Programa HCG – www.programahcg.com.br Shantala - www.cursoshantala.com.br Zazou www.zazou.com.br
O Rotary Clube de São Paulo do Norte ofereceu as camisetas para o evento e toda a
comunicação visual.
Ações de cidadania também aconteceram por lá através do Centro de Apoio a Mulher, como
inscrição para casamentos, campanha de prevenção do câncer de mama, exames
oftalmológicos e limpeza de Pele.
O palco montado na área central do Horto Florestal recebeu mais de 20 atrações durante o
evento. O principal foi o coral da Materno em Canto, onde mães com os seus bebês cantaram
diversas canções encontradas no CD Vida de Bebê de Isadora Canto, que recebeu o Grammy –
www.projetoacalanto.com.br
O evento teve também a colaboração de entidades de classe como ABEMFO (Associação
Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras) e ABPBLH (Associação Brasileira de
Profissionais de Bancos de Leite Humano e Aleitamento Materno).


Entre outros a colaboração de Agita São Paulo, Ana Basaglia, Andrea Bonaldi –
assessora de imprensa, Angélica Stabile – Sócia Fundadora da associação BemVindo,
Anhembi Turismo, Coletivo Zona Norte, comitê de organização da 1ª Caminhada
BemVindo (Camila Correa, Daniela Andretto e Fabíola Cassab), Coordenadoria do
Programa Municipal DST-AIDS Debora Gisele Leoni – assessora de imprensa, Dr. Carlos
Eduardo Correa – palestrante,Dra. Maria José – palestrante, Dra. Miriam R. de Faria
Ribeiro – palestrante, FN Suporte,Grupo de Estudos de Doenças Raras, grupo de mais
de 70 voluntárias, Horto Florestal, Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros,
IBFAN Brasil, Ikann Imóveis Corporativos, Jaqueline Magalhães – palestrante, Karolyne
Dantas – palestrante, Mãe Paulistana, Marcos Teixeira, Matrice, MINA, Mucio Leite –
Sócio Fundador da associação BemVindo, Parto do Princípio, Patricia Crucello –
palestrante, Programa Adolescer, Programa BemVindo, Rafael Battesini, Rosangela –
Oficina Slingada, SENAC, Vereador Ushitaro Kamia, VICK Comércio de Plásticos e
Isolantes, Waba;


2ª Caminhada pelo Aleitamento Materno no Parque da Aclimação no sábado, 7 de
agosto, com atividades como recreação infantis, distribuição de camisetas e outros
brindes. Houve orientação ao público quanto a medicina preventiva, orientação
sobre amamentação & Banco de Leite Humano e show musical. Tal evento teve o
apoio da SPSP, ABPBLH, Mãe Paulistana. Secretaria Municipal e Estadual de Saúde,
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Hospital Universitário da USP, Hospital
Leonor Mendes de Barros, Hospital Santa Helena e patrocínio da UNIMED
Paulistana.
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São José dos Campos
Por Marcus Renato de Carvalho


Como parte da comemoração da SMAM em São José dos Campos, houve um
seminário de aleitamento materno, com curso de “Atualização em Manejo Clínico da
Lactação”, ministrado pelo Prof. Dr. Marcus Renato De Carvalho, cujo público alvo
foram Médicos, Dentistas, Enfermeiros e Fonoaudiólogos.

Estado do Sergipe
Por Maria Francisca Teles
Aracaju
 Atividades para mães e profissionais de saúde do Banco de Leite Humano da
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e do Ambulatório de Acompanhamento de
Prematuros. Atividades com destaque à Iniciativa Hospital Amigo da Criança,
benefícios da amamentação e à "Norma Brasileira Para Comercialização de Alimentos
Para Lactentes";
 Entrega de faixas e folhetos em várias Maternidades de Aracaju por parte da Secretaria
Municipal de Saúde.
Lagarto
 Atividades na Maternidade Zacarias Júnior e no Banco de Leite Enfermeira Zoed
Bittencourt, como público alvo mães da maternidade, mães doadoras, Agentes
Comunitários e profissionais de saúde.
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Riachuelo


Atividades no Banco de Leite Humano, que teve como público alvo mães e
profissionais de saúde.
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V- SMAM/2010 do Brasil no Fórum Global de Amamentação da WABA
2010 em Penang, Malásia.
Todos os relatos sobre as atividades da SMAM/2010 que estão
neste relatório, foram traduzidos para o inglês e expostos no stand IBFAN
Brasil no Fórum Global de Amamentação que aconteceu no período de 17
a 19 de outubro de 2010 em Penang, na Malásia. Tal fórum reuniu 161
pessoas provenientes de 31 países como: África do Sul, Arábia Saudita,
Austrália, Bangladesh, Brasil, Burkina Fasao, Canadá, Costa Rica, Emirados
Árabes, Estados Unidos da América, Filipinas, Gana, Guatemala, Hong
Kong, Índia, Indonésia, Inglaterra, Japão, Kuwait, Malásia, México,
Moçambique, Nova Zelândia, Noruega, Paraguai, Porto Rico, Suazilândia,
Suécia, Suíça, Taiwan e Tailândia.

A SMAM/2010 foi amplamente divulgada no stand IBFAN Brasil. Vários
participantes visitaram o stand IBFAN Brasil para conhecer o trabalho
realizado durante a SMAM/2010, bem como conhecer o material didático
do “Flor Do Sul”, gentilmente fornecido por Jane Gutierrez (membro
Relatório da SMAM/2010 no Brasil – Rede IBFAN Brasil e WABA

Página 51

IBFAN RS). Durante os intervalos das oficinas e conferências, várias mães
vinham ao stand para amamentar seus filhos, fazendo do stand IBFAN
Brasil também um “local de amamentação” durante o Fórum WABA.
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Fórum WABA 2010, Stand IBFAN Brasil
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VI- Certificado WABA/SMAM 2010

No total foram 98 certificados enviados pela WABA. Veja abaixo a
lista por estado com nomes de instituições e profissionais agraciados com
certificado WABA.

Brasília:
 Banco de Leite do Hospital Regional de Brazilândia, Brazilândia (DF).
 Coordenação dos Bancos de Leite do Distrito Federal, (DF).
Ceará:
 Hospital São Vicente Ferrer, Lavras de Mangabeiras (CE).
 Secretaria de Saúde de Lavras de Mangabeiras (CE).
Mato Grosso:
 Acalma – Ações Cooperativas em Apoio ao Leite Materno e à
Amamentação, Cárceres (MT).
Minas Gerais:





SOMAM – Sociedade Mineira de Aleitamento Materno (MG).
Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, Ouro Preto (MG).
Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais (MG).
Comitê Interinstitucional de Aleitamento Materno do Estado de
Minas Gerais (MG).
 Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto (MG).
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 CECANE – Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
de Ouro Preto, Ouro Preto (MG).
Pará de Belém:






AMAMEN / IBFAN Belém, Pará de Belém (PA).
Cia. Atlética, Pará de Belém (PA).
Parto do Princípio, Pará de Belém (PA).
Ishtar, Pará de Belém (PA).
Fundação Santa Casa de Misericórdia, Pará de Belém (PA).

Paraná:
 Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, Secretaria Municipal
de Saúde São José dos Pinhais, Departamento de Atenção à Saúde
Paraná (PR).
 Hospital Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, São José dos Pinhais
(PR).
 Hospital Atílio Talamine, São José dos Pinhais (PR).
 Hospital Amigo da Criança – Centro Comunitário Bairro Novo,
Curitiba (PR).
 Hospital Amigo da Criança – Maternidade Victor Amaral, Curitiba
(PR).
 Hospital Amigo da Criança – Hospital de Clínicas, Curitiba (PR).
 Hospital Amigo da Criança – Maternidade Mater Dei, Curitiba (PR).
 Hospital Amigo da Criança – Hospital Universitário Evangélico,
Curitiba (PR).
 Hospital Amigo da Criança – Hospital do Trabalhador, Curitiba (PR).
 Hospital Amigo da Criança – Maternidade Alto Maracanã, Curitiba,
Paraná (PR).
 Postos de Coleta do Município de Curitiba – UMS (Mãe Curibibana,
Umbará, Taiz Viviane, Irmã Teresa, Araujo, Vila Leonice, Eucalíptos,
Solitude), Curitiba (PR).
 Bancos de Leite do Município de Curitiba, Curitiba (PR).
 Pastoral da Criança, Maringá (PR).
 Comitê de Aleitamento Materno de Maringá, Maringá (PR).
 Clínica – escola de Fonoaudiologia CESUMAR, Maringá (PR).
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 Maternidade Santa Rita, Maringá (PR).
 Curso de Fonoaudiologia / Programa de Extensão, Maringá (PR).
 Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba – PROAMA (Programa de
Aleitamento Materno), Curitiba (PR).
 Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Pinhais,
Pinhais (PR).
 Prefeitura Municipal de Araucária, Secretaria de Saúde de
Araucária, Departamento de Atenção à Saúde, Araucária (PR).
 Hospital Municipal de Araucária (PR).
 Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Secretaria Municipal de
Saúde, Quatro Barras (PR).
Rio de Janeiro:






Prefeitura do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (RJ).
Grupo Amigas do Peito, Rio de Janeiro (RJ).
Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Niterói (RJ).
Biblioteca Estadual Infantil Anísio Teixeira, Niterói (RJ).
Fernanda Sá (livro – Amor Primeiro – Um Passeio Fotográfico Sobre
as Primeiras Relações), Niterói (RJ).

Rio Grande do Sul:






COREN – RS, Porto Alegre (RS).
Secretaria de Saúde de Gramado, Gramado (RS).
Parceiros Voluntários, Gramado (RS).
Secretaria de Saúde de Guaraporé (RS).
Secretaria de Saúde de Campo Bom (“Unidades Básicas de Saúde” –
25 de julho, Imigrantes, Porto Blos, CMI, Santa Lúcia, CSO, Quatro
Colônias, Rio Branco) (RS).
 Maternidade do Hospital Universitário São Francisco de Paula,
Pelotas (RS).
 Prefeitura Municipal de Sapucaí do Sul, Secretaria Municipal de
Saúde, Sapucaí do Sul (RS).
 Prefeitura de Lomba Pinheiro - Secretaria Municipal de Saúde de
Lomba Pinheiro, Lomba Pinheiro (RS).
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São Paulo:




























Associação BemVindo, São Paulo (SP).
Equipe da Laborfit, São Paulo (SP).
Grupo Fleury Saúde, São Paulo (SP).
Programa HCG, São Paulo, São Paulo (SP).
SABESP, São Paulo (SP).
Cia. Das Mães, São Paulo (SP).
Hospital Municipal Maternidade – Escola de Nova Vila Cachoeirinha,
São Paulo (SP).
Método Gerar, São Paulo (SP).
Instituto Ecofuturo, São Paulo (SP).
Cegonha Feliz, São Paulo (SP).
Oficina de Shantala/Denise Gurgel, São Paulo (SP).
Menu Materno, São Paulo (SP).
Materno em Canto, São Paulo (SP).
Rotary Clube de São Paulo Norte, São Paulo (SP).
Grupo Matrice, São Paulo (SP).
Centro de Apoio a Mulher, São Paulo (SP).
Rede de Amamentação da Baixada Santista, Santos (SP).
Hospital Guilherme Álvaro, Santos (SP).
ADOCI – Associação pelo Desenvolvimento da Odontologia Clínica,
Guarulhos (SP).
Secretaria de Saúde de Mauá – Maternidade Escola Santa Mônica,
Centro de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente,
Mauá (SP).
Escola Dr. Francisco Nogueira Lima, Casa Branca (SP).
Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca, Casa Branca (SP).
CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”, M’Boi
Mirim (SP).
Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch, M’Boi Mirim (SP).
Banco de Leite Humano – Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP).
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Secretaria da Saúde –
Programa de Saúde da Criança e Adolescente/ Aleitamento
Materno, Ribeirão Preto (SP).
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UNAERP – Blocos B e H, Ribeirão Preto (SP).
MATER, Ribeirão Preto, São Paulo (SP).
Nalma – EERP, Ribeirão Preto (SP).
Dra. Keiko Teruya, Santos (SP).
Dra. Gabriela Dorothy de Carvalho, São Paulo (SP).
Dra. Anália Ribeiro Heck, Ribeirão Preto (SP).
Pastoral da Criança, Ribeirão Preto (SP).
SENAC, Ribeirão Preto (SP).
SENAC Bauru, Bauru (SP).
Secretaria de Saúde de São Paulo, São Paulo (SP).
Hospital Universitário da USP, São Paulo (SP).
Associação de Bancos de Leite Humano de São Paulo, São Paulo
(SP).
 Mãe Paulista, São Paulo (SP).
 Prefeitura de São José dos Campos, São José dos Campos (SP).
 Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos – Serviço de
Urgência em Triagem Neonatal, São José dos Campos (SP).
Sergipe:
 Maternidade Zacarias Junior, Lagarto (SE).
 Banco de Leite Enfermeira Zoed Bittencourt, Lagarto (SE).
 Banco de Leite da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Aracaju
(SE).
 Secretaria de Saúde – Coordenação da Atenção Básica, Riachuelo
(SE).
 Banco de Leite Humano de Riachuelo, Riachuelo, Sergipe (SE).
 Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, Aracaju, Sergipe (SE).
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VII – Considerações finais
Como este relatório da SMAM 2010 tem como
objetivo dividir com todos vocês as experiências de vários grupos
em vários locais da Brasil, e sendo útil para o planejamento,
organização e desenvolvimento das atividades da SMAM 2011,
tal relatório poderá ser amplamente reproduzido e divulgado.
Que comecemos a planejar desde já as atividades da
SMAM 2011!
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VIII – SMAM 2011
O tema para a SMAM de 2011 que foi indicado pela WABA é
“Breastfeeding a Experience 3D”, que em português seria “Amamentação
Uma Experiência 3D”.
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A essência do tema da SMAM 2011 é a comunicação;
comunicação nos próprios locais de trabalho entre os profissionais e as
equipes, comunicação entre os grupos locais e comunicação destes grupos
locais com grupos e organizações mais distantes. Para tal, usando dos
meios de comunicação mais antigos aos mais atuais como e-mail, blog,
site, facebook, twitter, Skype, Viber etc. A comunicação é um instrumento
importante para apoiar, promover e proteger a amamentação. Portanto,
pode-se começar a organizar a SMAM 2011 dentro do tema, nos seus
vários segmentos: localidades, secretarias de saúde e prefeituras.
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Veja algumas informações traduzidas a partir dos primeiros
materiais da WABA para a SMAM 2011, que foram gentilmente cedidas
por Dra. Teresa Toma (membro IBFAN Brasil).

Por que 3D?
Ao buscarmos apoio para a amamentação, tendemos a olhar apenas em
duas dimensões: tempo (de antes da gravidez até o desmame) e local
(casa, comunidade, sistema de saúde, etc). Porém, nada disso tem muito
impacto sem uma TERCEIRA dimensão – a comunicação!
A comunicação é parte essencial na promoção, proteção e apoio à
amamentação.

O que podemos fazer para ter uma experiência 3D – Ativar e
Celebrar!
1. Conecte-se com outros defensores da amamentação por e-mail,
blog, facebook ou twitter e comece a planejar!
2. Entre em contato com comunicadores: professores, jornalistas,
profissionais de mídia, estudantes, lideres comunitários – para
ajudá-los a construir e compartilhar mensagens vitais e aumentar a
consciência.
3. Manter contato com centros de saúde e ajudá-los a implementar
esforços de comunicação com gestantes e mulheres lactantes ou
cursos para capacitação de aconselhadores em amamentação.
4. Escrever para seu empregador, governantes locais ou nacional e
solicitar apoio financeiro para eventos e informá-los sobre a
necessidade de lidar com os conflitos de interesse, evitando
patrocínio ou qualquer forma de colaboração com fabricantes e
distribuidores de produtos dentro da abrangência do Código.
5. Organizar um evento no qual as pessoas possam compartilhar
criativamente suas estórias – uma exibição artística, sessões de
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monólogo, competição de vídeos online, festival de filmes, feira de
artesanato, fórum online. Enfim, o céu é o limite!
6. Incentivar a educação em aleitamento materno em escolas e
universidades e se juntar a grupos que defendem causas sociais
para destacar a amamentação por meio de uma variedade de
visões.
7. Fale com as pessoas ao seu redor!

Fale comigo! Fale comigo! Fale comigo! Fale comigo! Fale
comigo! Fale comigo!

O que queremos cumprir este ano?
 Incentivar as comunidades e os serviços de saúde para usar novas
tecnologias de comunicação para alcançar um maior número de
pessoas com informações sobre amamentação e alertá-las sobre o
conflito de interesses que pode surgir quando entidades que lucram
com a venda ou distribuição de produtos sob o escopo do Código
Internacional de Marketing de Substitutos do Leite Materno Código (no Brasil, a Norma Brasileira para Comercialização de
Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos,
Chupetas e Mamadeiras – NBCAL) promovem a amamentação.
 Ampliar a abrangência da defesa da amamentação para alcançar
pessoas tradicionalmente menos envolvidas (por exemplo, jovens,
homens, aqueles que trabalham com planejamento familiar, etc.).
 Desenvolver e conquistar a educação sobre habilidades de
comunicação em cursos sobre amamentação e saúde e buscar a
participação efetiva dos jovens.
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 Por meio das redes, criar e aumentar os canais de comunicação
entre diferentes setores, de maneira que a informação sobre
amamentação seja acessada e melhorada.
 Incentivar orientação por especialistas em amamentação para
novos ativistas e por comunicadores experientes para aqueles que
entraram
recentemente
na
era
da
comunicação,
independentemente de suas idades.
 Explorar, apoiar, reconhecer de forma criativa e implementar
abordagens inovadoras de comunicação e proporcionar espaços
para as pessoas desenvolverem suas idéias.

PATROCÍNIO: a WABA não aceita patrocínio de qualquer tipo de empresas
que fabricam substitutos do leite materno, de equipamentos relacionados
e de alimentos complementares. A WABA incentiva todos os participantes
da Semana Mundial de Aleitamento Materno a respeitarem e seguirem
essa postura ética.

Você está falando comigo?
Conexão, sinergia, colaboração, parceria: COMUNICAÇÃO. Estas palavras
capturam a energia e o poder combinados do desenvolvimento humano.
Vinte anos atrás, no Innocenti Center, um grupo de profissionais de saúde
e de lideranças mundiais juntou forças por uma causa que valia a pena – a
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno em todo o mundo. A
Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) foi lançada para
comemorar a Declaração de Innocenti e desde então se tornou um evento
anual celebrado por milhares de pessoas ao redor do mundo.
Hoje em dia, a internet permite que encontremos facilmente informação
sobre praticamente qualquer coisa. Nós utilizamos os sites de
relacionamento para encontrar de forma instantânea nossos amigos e
familiares a milhares de quilômetros de distância. Com relação à
amamentação, há muita informação disponível por meio desses canais.
Não há dúvida de que a amamentação proporciona um pacote completo
Relatório da SMAM/2010 no Brasil – Rede IBFAN Brasil e WABA

Página 64

para a nutrição e a saúde dos lactentes e crianças de primeira infância e
que é uma das práticas mais sustentáveis encontradas neste planeta. A
amamentação também é importante para as mulheres – ajudando na
perda de peso após o parto, protegendo contar o câncer de mama e
outras doenças, retardando o retorno da menstruação e da ovulação.
Entretanto, muitas partes do mundo ainda sofrem com as baixas taxas de
amamentação exclusiva e continuada. Por que existe um vácuo entre o
que sabemos e o que está acontecendo e o que podemos fazer a esse
respeito? Assim como os componentes do leite humano formam um
complexo vital de nutrientes e células vivas, uma nova e animada
interação entre as pessoas é vital para cuidar e apoiar nossas mulheres
lactantes! Essas interações fazem com que as mães vejam que não estão
sozinhas! À medida que os governos nacionais respondem às disparidades
de saúde e tensões econômicas em suas comunidades, a amamentação
tem mostrado de forma consistente ser uma resposta sustentável,
equitativa e de baixo custo para essas questões. Campanhas como a
SMAM, Healthy People 2020 nos Estados Unidos, One Million Campaign e
outras políticas de saúde em muitos países informam as mulheres de que
a amamentação é possível!
Com tantas formas de comunicação ao alcance de nossos dedos, agora é o
momento perfeito para compartilhar e empoderar. O desafio é encontrar
mensagens criativas e passíveis de divulgação ao mesmo tempo em que se
envolvem também audiências não tradicionais. Uma dessas audiências é a
população de jovens. Os jovens têm uma riqueza de idéias, energia e
entusiasmo e desempenham um papel fundamental em esculpir o futuro
em suas comunidades. Uma mãe precisa se sentir apoiada e este apoio
pode vir de várias fontes e setores com mensagens corretas e consistentes
de todos os contatos dela. O tema da SMAM 2011 nos relembra que a
amamentação é uma experiência em 3D – uma oportunidade de
comunicação, um investimento na saúde futura e uma lente inigualável de
se ver o mundo. Lembre-se, para que esta campanha seja bem sucedida,
nós precisamos comunicar. Nós somos o mundo e queremos saber por
que a amamentação importa. Este ano pedimos a cada um de vocês que
utilize todo e qualquer canal de comunicação ao seu alcance e
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compartilhe mensagens necessárias para o empoderamento das
mulheres e comunidades, para o sucesso da amamentação.

A World Alliance for Breastfeeding Action – WABA (Aliança Mundial para Ação em
Aleitamento Materno) é uma rede mundial de indivíduos e organizações preocupadas com a
proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno em todo o mundo, tendo como a base a
Declaração de Innocenti, o Ten Links for Nurturing the Future e a Estratégia Global para a
Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância da OMS/UNICEF. O time de parceiros
são a International Baby Food Action Network –IBFAN (Rede Internacional em Defesa do
Direito de Amamentar), a La Leche League International – LLLI, a International Lactation
Consultant Association – ILCA, Wellstart International e Academy of Breastfeeding Medicine –
ABM. A WABA atua como consultora para o UNICEF e como organização não governamental
na consultora especial para o Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).
WABA PO Box 1200
10850 Penang, Malásia
Tel.: 60-4-6584816 Fax: 60-4-6572655
IBFAN Brasil - Coordenação: Rosana De Divitiis
Rua Carlos Gomes, 1513, sala 02
Jardim Carlos Gomes
13215-021 - Jundiaí - SP - Brasil
Tel. e fax: 11-45225658
ibfanbrasil@terra.com.br

www.ibfan.org.br

WABA – SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO
1 a 7 de agosto de 2011
E-mail: wbw@waba.org.my
WWW.worldbreastfeedingweek.org
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