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É com prazer que apresentamos este relatório sobre o XI ENAM e I ENACS, realizado em Santos,
SP, de 08 a 12 de junho de 2010, pela Rede Internacional em Defesa do Direito de
Amamentar (IBFAN Brasil) em colaboração com a Rede Social de Amamentação de Santos
e Região.
O ENAM já é tradicional no calendário de eventos científicos do país. O primeiro Encontro
ocorreu em Niterói, RJ (1991) e foi organizado pelo grupo de mães Amigas do Peito.
Posteriormente, foi realizado nas seguintes cidades: Camaquã, RS (1992), Recife, PE (1993),

Brasília, DF (1995), Londrina, PR (1977), Belo Horizonte, MG (1999), Salvador, BA (2001),
Cuiabá, MT (2003), Porto Alegre, RS (2006) e Belém, PA (2008).
O ENAM tem sido uma vitrine do que se tem produzido no país com relação a pesquisa e ações
de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E, principalmente, tem sido um
espaço importante de troca entre profissionais de saúde, pesquisadores, gestores públicos,
representantes de grupos de mães e estudantes.
Os esforços realizados em prol do aleitamento materno, não só pelo Ministério da Saúde, como
também por cada um de nós em seus respectivos locais de atuação, têm valido a pena. No
entanto, as pesquisas apontam que esse mesmo movimento precisa ser construído para
favorecer a prática de uma alimentação complementar saudável. Por isso, este também foi
o I ENACS. Sabemos, por outro lado, que uma amamentação bem sucedida depende de
como as mulheres são cuidadas, sendo inaceitável taxas tão elevadas de cesarianas em
nosso país.
O tema central deste XI Encontro - FORTALECENDO AS REDES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
APOIO DO ALEITAMENTO MATERNO E DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - traduziu nosso

desejo de reunir pessoas interessadas na construção e no fortalecimento das políticas em
prol do aleitamento materno, da alimentação complementar saudável e da humanização
da assistência às mulheres e crianças brasileiras.
Agradecemos a todos os palestrantes e participantes por compartilharem suas idéias,
experiências e conhecimentos.
Agradecemos também a todas as pessoas que colaboraram para a construção deste Encontro.
E, finalmente, agradecemos a todas as organizações e empresas que apoiaram nosso evento.
Tereza Setsuko Toma - Presidente do XI ENAM e I ENACS
Helena X. Lourenço - Vice-presidente do XI ENAM e I ENACS
Marina Ferreira Rea - Presidente da Comissão Científica do XI ENAM e I ENACS
Rosana M.P.F. De Divitiis - Presidente da IBFAN Brasil
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A nutrição nos primeiros anos de vida é



Estima-se que a amamentação

um fator determinante para a saúde tanto

isoladamente é capaz de evitar mais de

na infância quanto na vida adulta.

10% das mortes infantis no mundo. A

Entre as intervenções que afetam a

amamentação na 1ª hora de vida pode

sobrevivência e a nutrição infantil incluem-

reduzir em 22% a mortalidade neonatal.

se a promoção do aleitamento materno e 

O interesse pela amamentação,

estratégias para promover a alimentação

entretanto, vai além da sobrevivência e

complementar adequada.

saúde das crianças. Pesquisas indicam que

A amamentação é considerada uma das

o aleitamento materno pode ter efeitos

intervenções mais efetivas para a redução

benéficos em longo prazo, tal como levar a

da mortalidade e morbidade infantil, pois

níveis mais baixos de pressão arterial e de

as evidências sobre seus efeitos positivos

colesterol total, melhores resultados em

são incontestáveis e, ao mesmo tempo,

testes de inteligência, menores

tem se mostrado viável para

prevalências de obesidade e de diabetes

implementação em larga escala.

tipo 2.


Por outro lado tem aumentado a
preocupação com a alimentação
complementar adequada entre as crianças
menores de 2 anos. As estratégias para
promover o aleitamento materno
apresentam um grande efeito sobre a
sobrevivência, mas é pequeno seu efeito
sobre a desnutrição. Há necessidade de
desenvolver estratégias também para a
promoção da alimentação complementar.
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Apesar de sua relevância, a promoção da

Brasileira de Comercialização de Alimentos

adequada nutrição na infância tem

para Lactentes e Crianças de Primeira

recebido pouco investimento financeiro

Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras

quando comparado com o que se investe

(NBCAL e Lei 11.265/2006), da licença

no controle de muitas doenças. Maiores

maternidade remunerada.

investimentos são necessários tanto em
ações próprias das maternidades quanto

em programas de ação comunitária
voltados para a promoção do aleitamento
materno e de alimentos complementares
apropriados, cujos efeitos sobre a
sobrevivência infantil e o estado
nutricional já estão bem estabelecidos.


O governo brasileiro conseguiu avançar
em muitos aspectos importantes para a
promoção do aleitamento materno desde
o lançamento do Programa Nacional de
Incentivo ao Aleitamento Materno em
1981. Entre os pontos positivos podem ser
citados o fato de contar com uma

coordenação nacional da política de
aleitamento materno e ter investido na
implementação da Iniciativa Hospital
Amigo da Criança (IHAC), do Método Mãe



Duas novas estratégias foram lançadas
recentemente pelo Ministério da Saúde,
voltadas para a atenção básica e equipes
do Programa Saúde da Família. São elas, a
Rede Amamenta Brasil, destinada à
promoção do aleitamento materno, e a
Estratégia Nacional para Promoção da
Alimentação Complementar Saudável.

Canguru (MMC), da Rede Nacional de
Bancos de Leite Humano (BLH), da Norma

5





Os inquéritos populacionais realizados no 

No que se refere à alimentação

país mostram que esses esforços ainda são

complementar o país vive a situação de

tímidos para o enfrentamento efetivo do

derrocada da alimentação saudável desde

problema. Houve um aumento

a mais tenra infância, apresentando

significativo nas taxas de aleitamento

consumo elevado de refrigerantes,

materno. No entanto, nos últimos dez

bolachas, salgadinhos e, até mesmo, de

anos, observa-se um progresso muito

café entre as crianças de 9 e 12 meses.

menor. Presume-se que a situação estaria 

É recomendável que as crianças sejam

melhor se todas as atividades de

amamentadas de forma exclusiva nos 6

promoção, proteção e apoio do

primeiros meses de vida e continuem a ser

aleitamento materno tivessem sido

amamentadas até pelo menos os 2 anos

mantidas, avaliadas, corrigidas, bem

de idade. Estudos observacionais indicam

coordenadas, aprimoradas.

um risco aumentado de morbidade e

A prática da amamentação exclusiva, em

mortalidade em crianças pequenas

particular, mostra estar longe do ideal.

decorrentes de uma amamentação sub-

Persiste o hábito de introdução de água,

ótima. Mesmo com padrão ótimo de

chás e outros leites já no primeiro mês de

amamentação, entretanto, as crianças

vida.

podem desnutrir-se caso não recebam
alimentos complementares adequados em
quantidade e qualidade depois dos 6
meses de idade.


A discussão deste tema entre
pesquisadores, gestores públicos, técnicos
e estudantes é de extrema importância
para a garantia dos direitos da criança à

saúde e à alimentação adequada, uma vez
que o desafio de caminhar das evidências
científicas para práticas efetivas continua
presente.
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O objetivo principal foi propiciar o debate amplo sobre o aleitamento materno e a
alimentação complementar apropriada e contribuir para o fortalecimento das redes sociais
de apoio.
Desta forma, procuramos:
• Apresentar e discutir as recomendações sobre aleitamento materno e alimentação
complementar para subsidiar ações de educação alimentar e promoção da alimentação
saudável na primeira infância;
• Divulgar as pesquisas recentes sobre aleitamento materno e alimentação complementar
para fortalecer tecnicamente os profissionais que atuam na área;
• Apresentar os diagnósticos de municípios, regionais e nacionais do aleitamento materno
para o estabelecimento de políticas, programas e metas a serem atingidas, levando em
conta os preceitos do SUS;
• Discutir e incentivar políticas voltadas para a alimentação saudável considerando os riscos
e agravos à saúde na vida adulta;
• Apresentar as políticas governamentais e as ações promotoras do aleitamento materno
considerando a participação dos diferentes setores da sociedade e o controle social;
• Propiciar uma arena de discussão entre gestores públicos da área da saúde infantil,
estimulando a troca de experiências bem sucedidas;
• Fortalecer o intercâmbio entre pesquisadores da área da saúde, gestores públicos e

técnicos atuantes nos serviços ligados à saúde infantil;
• Propiciar aos estudantes universitários a oportunidade de conhecer e criar vínculos com
professores, pesquisadores e profissionais da área da saúde de diversas regiões do País.

Os principais motivos que nos levaram a
escolher a cidade de Santos como
sede do evento foram:
•

Contar com um grupo grande e coeso
o suficiente para dar apoio local à
organização de um Encontro deste
porte – a Rede Social de
Amamentação de Santos e Região;

•

O pioneirismo em programas de
incentivo à amamentação, liderado
por profissionais do Hospital
Guilherme Álvaro;

•

Índices de mortalidade infantil
relativamente altos na região, em
relação à média do Estado de São

Paulo;
•

Localização litorânea, pouco distante
da cidade de São Paulo, menor
dificuldade de locomoção das
pessoas.
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11 CURSOS PRÉ-ENCONTRO, nos dias 08 e 09 de junho;



ENAMZINHO, 2ª edição, com exposição de trabalhos feitos por alunos de escolas do ensino
fundamental da Secretaria Municipal de Educação e apresentação de um grupo de chorinho, no dia
08 de junho;



1000 MÃES AMAMENTANDO A BEIRA MAR, 3ª edição, um encontro de mães e bebês de todos os
municípios da baixada santista no Emissário Submarino, no dia 09 de junho;



CERIMÔNIA DE ABERTURA, com a presença de autoridades e apresentação de uma orquestra com
40 crianças - o Grupo Viva Música – no dia 09 de junho;



JANTAR POR ADESÃO, após a cerimônia de abertura, no dia 09 de junho;



MESA REDONDA DE ABERTURA, com representantes dos principais grupos e redes atuantes no
tema – Amigas do Peito em nome da rede de grupos de mães, Rede Social de Amamentação de
Santos e Região, Rede de Bancos de Leite Humano, Rede de Humanização do Nascimento
(ReHuNa), Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil) e IBFAN América
Latina y Caribe, no dia 10 de junho;



5 CONFERÊNCIAS, 24 MESAS REDONDAS, 15 PALESTRAS, nos dias 10, 11 e 12 de junho;



10 OFICINAS, no dia 10 de junho;



2 SESSÕES DE TEMAS LIVRES, com apresentação oral de 36 trabalhos selecionados, nos dias 10 e 11
de junho;



2 SESSÕES DE FILMES, com apresentação oral de 8 trabalhos selecionados, nos dias 10 e 11 de
junho;



FORUM DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA, destinado aos profissionais que atuam em
Hospitais Amigos da Criança e avaliadores credenciados, no dia 10 de junho;



ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA IBFAN BRASIL, destinada exclusivamente a seus membros
efetivos , no dia 10 de junho;



SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO 2010, com uma
mesa sobre o tema Iniciativa Hospital Amigo da Criança, no dia 11 de junho;



REUNIÕES DE REDES E GRUPOS - Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras
(ABENFO), Consultores International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC), Grupos de mães,
IBFAN Brasil e IBFAN América Latina y Caribe, L- materno, Rede Social de Aleitamento Materno de
Santos e Região, Tutores da Rede Amamenta Brasil, Facilitadores e Tutores da ENPACS, no dia 11
de junho;



EXPOSIÇÃO DE 269 PÔSTERES, nos dias 10, 11 e 12 de junho;



TENDA PERMANENTE, com apresentação de atividades variadas, como lançamento de livro,
atividades lúdicas com crianças, danças, troca de experiências, nos dias 10, 11 e 12 de junho;



FESTA JUNINA, no dia 11 de junho.
PROGRAMAÇÃO DETALHADA E RESUMOS DOS TRABALHOS DISPONÍVEIS NOS ANAIS EM
http://www.ibfan.org.br/documentos/outras_pub.php
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O Encontro contou com 173 pessoas convidadas como docentes para os cursos,
palestrantes, moderadores e debatedores. As 1.125 pessoas inscritas vieram de todos
os Estados brasileiros, do Distrito Federal e de Portugal. O Formulário de Avaliação foi
respondido por 220 pessoas (28% dos inscritos). No quadro abaixo são apresentadas as
distribuições dos participantes e das avaliações recebidas, conforme categorias de
inscrição. Nas páginas seguintes poderão ser observados os resultados das avaliações.
CATEGORIA

Nº PARTICIPANTES

%

Nº AVALIAÇÕES

%

Enfermeiro

347

30,8

76

34,5

Nutricionista

123

10,9

36

16,4

Médico

97

8,6

24

10,9

Fonoaudiólogo

70

6,2

21

9,5

Técnico de enfermagem

44

3,9

7

3,2

Psicólogo

36

3,2

6

2,7

Assistente social

25

2,2

6

2,7

Obstetriz

15

1,3

0

0

Fisioterapeuta

14

1,2

4

1,8

Dentista

4

0,4

2

0,9

Farmacêutico

4

0,4

2

0,9

Estudante universitário

156

13,9

21

9,6

Estudante de nível médio

29

2,6

0

0

Outro

72

6,5

15

6,9

Não identificado

89

7,9

0

0

1.125

100,0

220

100,0

TOTAL
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A Rede Social de Amamentação de Santos e Região, co-realizadora do evento, organizou o III
Encontro das 1000 mães no dia 09 de junho, às 15 horas no Emissário Submarino (Praia
José Menino). No ENAM, esse tipo de encontro foi realizado pela primeira vez em Porto
Alegre, 2006.
O objetivo foi mostrar a importância do aleitamento materno e o trabalho que vem sendo

realizado em todos os municípios da Costa da Mata Atlântica, trazendo em vários ônibus as
mães atendidas em hospitais e unidades básicas de saúde da região.
A organização da infra-estrutura esteve a cargo da Secretaria da Cidadania e contou com o apoio
da Secretaria de Saúde de Santos.
11

Maria Lucia Muhlbauer, Sonia Chavez, Gloria Ochoa

RELATO AMIGAS DO PEITO: Na quarta-feira
estivemos presentes no evento "mil mães
amamentando à beira-mar" e ficamos
emocionadas com tamanha mobilização!
Eloise e Raquel, voluntárias das Amigas do
Peito que estavam com os filhos, também
os colocaram para mamar. Foi emocionante
e também oportunidade de reencontrar os
amigos. A prefeita de Peruíbe deu seu
depoimento amamentando, muito legal!
Foi tocante, um silêncio respeitoso,

Keiko Teruya, Ana Maria Prigenzi, prefeita de Peruíbe e
outra mãe no palco do evento

harmonia no ar! Muito bom!
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Cezar e Ana Maria Prigenzi junto a mães
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As crianças, nossa esperança na construção de um mundo melhor, mais solidário e menos injusto,
também contribuíram para o sucesso do XI ENAM – I ENACS.
Para conscientizar as crianças da importância do ato de amamentar, foi criado o ENAMZINHO, onde
a criança participa com os trabalhos desenvolvidos na escola. Esta é sua segunda edição,
tendo sido realizado pela primeira vez no ENAM de Belém, em 2008.
A Rede Social de Amamentação de Santos e Região fez uma proposta pessoalmente a Secretária
Suely Maia, que imediatamente apoiou a ideia.
A Secretaria de Educação de Santos aceitou o desafio. Cada unidade de educação apresentou uma
proposta diferenciada e as crianças trabalharam na elaboração de poesias, cartazes, releitura
de obras de arte, desenhos, trabalhos coletivos, individuais e textos.

O resultado deste trabalho foi apresentado no dia 08 de junho, às 9 horas, na UNIP e contou com a
apresentação especial dos Chorões do CER, envolvendo a participação de crianças de 07 a 12
anos.
Na oportunidade, os trabalhos selecionados foram colocados dentro de um baú para serem levados
ao próximo Encontro daqui a dois anos.
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RELATO AMIGAS DO PEITO: As apresentações artísticas que acabaram compondo o
ENAMZINHO foram demonstrativo de um belo trabalho de promoção em rede social.
As atividades ocorreram nos intervalos, com crianças de variadas idades e variadas formas
artísticas ( canto, instrumentos, dança, brincadeiras...). Embora não tenha acontecido nos
horários previstos e as atividades desenvolvidas pelos grupos de mães tenham sido de
improviso os resultados imediatos foram grandes, de interesse das professoras que
acompanhavam as crianças que iam se apresentar e chegaram mais cedo. Também a

participação da Ana Basaglia, do Matrice, foi fundamental. Termos sido convocadas a ocupar
o tempo de espera das crianças na Tenda na tarde de sexta feira , acabou sendo realmente
um improviso que deu certo , graças à cooperação do Matrice e de algumas das professoras
presentes no início. Apresentaram o trabalho de recuperação das cantigas de roda e
brincadeiras recitativas com as crianças.
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 Dos 25 cursos oferecidos, 11 atingiram o número
mínimo de inscritos e foram realizados nos dias 08 e
09 de junho nas dependências da UNIP, que cedeu
salas e equipamentos.
 A carga horária dos cursos variou de 04 a 12 horas.
 No quadro abaixo podem ser vistos os cursos que
foram realizados, o número de participantes e a
avaliação de parte dos participantes. Nota-se que de
maneira geral os cursos foram considerados bons ou
muito bons.
CURSOS

PARTICIPANTES

RESPOSTAS

BOM e
MUITO BOM

Aconselhamento em alimentação
complementar (curso da OMS adaptado)

28

18

89%

Aconselhamento em amamentação por meio
da discussão de casos

39

12

92%

Amamentação do recém nascido de muito
baixo peso: uma abordagem fonoaudiológica

17

16

75%

Boneca de pano que amamenta

7

7

100%

19

95%

Iniciativa Hospital Amigo da Criança:
atualização e certificação de avaliadores
Iniciativa Unidade Básica Amiga da
Amamentação

23

10

100%

Manejo do aleitamento materno

21

11

82%

NBCAL para a Vigilância Sanitária

13

2

100%

Pesquisa em aleitamento materno:
abordagem quantitativa

41

16

100%

Pesquisa em aleitamento materno:
abordagem qualitativa

22

13

100%

Segurança alimentar no manuseio do leite
humano

41

12

100%
18

19

Aconselhamento em alimentação complementar (curso da OMS adaptado)

Boneca de pano que amamenta

Amamentação do recém nascido de muito baixo peso: uma abordagem fonoaudiológica

20

Aconselhamento em amamentação por meio da discussão de casos

Segurança alimentar no manuseio do leite humano

Iniciativa Hospital Amigo da Criança: atualização e certificação de avaliadores

21

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação

Manejo do aleitamento materno

NBCAL para a Vigilância Sanitária

Pesquisa em aleitamento materno: abordagem qualitativa

22

RELATO AMIGAS DO PEITO: As
falas foram todas pessoais,
emocionadas, coerentes, de
acolhimento e troca. Mesmo
os políticos presentes se
mostraram sensíveis e as falas
“sociais e políticas” não
ficaram se multiplicando
eternamente.

Após a abertura oficial
houve um jantar por adesão
no restaurante do Clube
Estrela de Ouro.

Claudia Orthoff com a estatueta que todos os palestrantes
ganharam da Rede Social de Amamentação de Santos e Região

23

24

CONFERÊNCIAS 10 a 12/06/2010

Nº RESPOSTAS

% BOM e
MUITO BOM

A Política de promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno no Brasil

168

93,4

Amamentar: um investimento na qualidade de vida
futura

112

90,2

Redes sociais e amamentação: uma experiência bem
sucedida

120

85,0

Ética e conflito de interesse na alimentação infantil

110

97,3

A Política para Promoção da Alimentação
Complementar Saudável no Brasil

84

86,9

Nº RESPOSTAS

% BOM e
MUITO BOM

Ações na América Latina e no Brasil: as redes e grupos
em prol da amamentação

47

97,9

Ações de promoção do aleitamento materno no prénatal

54

100,0

Amamentação, infecções, alergias e distúrbios
nutricionais

49

98,0

Atenção apropriada ao recém-nascido no pós-parto
imediato

29

96,6

Banco de Leite Humano: o papel da rede na redução
da mortalidade neonatal

21

100,0

Método Canguru: a política brasileira e experiências
pioneiras

18

94,4

Mulheres em rede pela humanização do parto no
Brasil e na América Latina

25

92,0

Parto, amamentação, sexualidade e gênero

36

100,0

Vinculo e depressão pós-parto: apoio às mães e
familiares

37

83,8

MESAS REDONDAS 10/06/2010
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MESAS REDONDAS 11/06/2010

Nº RESPOSTAS

% BOM e
MUITO BOM

A criança e o marketing de alimentos

38

97,4

Alimentação infantil nas populações negra e indígena

7

100,0

Amamentação e violência doméstica

35

91,4

Amamentação em situações de emergência

19

100,0

Como lidar com o uso de drogas lícitas e ilícitas
durante a amamentação

77

97,4

Novas estratégias de marketing de substitutos do leite
materno

18

88,9

O amamentar para mães com necessidades especiais

27

100,0

Prebióticos e probióticos: a solução de todos os
problemas?

50

96,0

Nº RESPOSTAS

% BOM e
MUITO BOM

Arte, comunicação e o conceito de amamentação

11

72,7

Capacitação de profissionais de saúde e práticas em
aleitamento materno e alimentação complementar

44

79,5

Cenários e práticas da humanização do nascimento no
Brasil

24

100,0

Desmame: uma questão pessoal ou social?

37

97,3

Monitoramento das práticas de alimentação Infantil

14

100,0

Papel da educação na proteção e promoção da
amamentação

17

88,3

Redes de promoção, proteção e apoio do aleitamento
materno no Brasil

32

100,0

Sala de amamentação nas empresas

21

95,2

MESAS REDONDAS 12/06/2010
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PALESTRAS 10/06/2010

Nº RESPOSTAS

% BOM e
MUITO BOM

A amamentação como cuidado

38

100,0

A criança que viverá 100 anos

36

91,6

Amamentação, chupetas e morte súbita

67

98,5

Amamentamiento y la cuestión de género

14

92,8

Co-leito e amamentação

8

87,5

HIV, teste rápido e alimentação infantil

28

92,9

Influência do apoio às mães no aleitamento materno
exclusivo

35

88,6

Proteção legal da amamentação: implicações da Lei
11.265/2006

16

87,6

Nº RESPOSTAS

% BOM e
MUITO BOM

Amamentação, cáries e desenvolvimento motor-oral

42

97,6

Ampliação da licença maternidade: avanços e desafios

19

94,7

II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno
nas Capitais e Distrito Federal

22

100,0

Influência de aspectos psicossociais e situacionais
sobre a escolha alimentar infantil

31

80,6

Os 10 Passos para uma alimentação saudável

38

92,1

Os muitos sentidos da humanização do parto e
nascimento

61

100,0

Pequeños grandes clientes: la publicidad de
sucedáneos de la leche materna en dos revistas
pediátricas de Argentina entre 1977 y 2006

7

100,0

PALESTRAS 11/06/2010
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OFICINAS 10/06/2010

Nº RESPOSTAS

% BOM e
MUITO BOM

Alimentação de recém nascidos prematuros: opção
dos neonatologistas e das famílias

7

90,0

Alimentação infantil em situações de emergência

5

100,0

Creches e material lúdico

3

66,7

Elaboração de estratégias para trabalhar a Semana
Mundial de Aleitamento Materno

12

100,0

Fotografia: a evolução do olhar sobre a amamentação

8

100,0

Mamas de crochê para atuar no aleitamento materno

5

80,0

O que é e como montar um grupo de mães

6

83,3

Redes e desenvolvimento: criando cultura colaborativa

2

100,0

Sexualidade, contracepção e amamentação

5

80,0

Tabus e Amamentação

2

0

Nº RESPOSTAS

% BOM e
MUITO BOM

27

92,6

SEMINÁRIO 11/06/2010
Semana Mundial de Aleitamento Materno 2010
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ENAM 2010 - CARTA DE SANTOS

Considerando o conceito de Rede tecida por
Todos: sociedade civil organizada,

de circulação e convívio de crianças.


profissionais, gestores e cada um de Nós,

participantes deste Encontro enfatizam a

laços desta Rede, sob a perspectiva da

necessidade de ampliar a ótica da

autonomia das mulheres e das relações

interdisciplinaridade, na perspectiva da

solidárias e respeitosas entre gêneros;

segurança alimentar como Direito

Considerando o compromisso ético de todos os

Humano, considerando as relações de

envolvidos no cumprimento das Leis de

gênero pautadas nos direitos sexuais e

proteção da amamentação;

reprodutivos: contracepção, concepção,
gravidez, parto – nascimento,

Destacamos a Resolução da Assembléia



Mundial de Saúde AMS - 2010:

amamentação, puerpério, alimentação

Acabar com todas as formas de promoção

complementar e planejamento familiar.

inapropriada de alimento para crianças





Além disto, os encaminhamentos dos



Assim, firmamos o compromisso ético e

pequenas (e lactentes) que apelam para

afetivo com a presença de todos os atores

valores nutricionais e de saúde.

sociais, em especial, das mulheres e suas

Interromper o uso disseminado de apelo

famílias, como marca e inspiração para o

de melhor QI, melhor visão, de proteção

processo de transformação e

contra infecção.

fortalecimento desta Rede.

Acabar com os textos de duplo sentido das
publicidades e rotulagem de alimentos
para bebês e crianças e familias.



Reduzir o impacto sobre a criança do

marketing de productos e alimentos
prejudiciais.


Exigir do Poder Público o cumprimento
das Leis de proteção a amamentação e
alimentação complementar livre de
conflito de interesses, inclusive nos locais

Representantes da IBFAN, ABENFO, Grupos
de mães, REHUNA e BLH na leitura da carta,
durante encerramento do Encontro.
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8 a 12 de junho. Ano de 2010. Desloquei-me para a minha cidade natal para participar do Encontro Nacional de
Aleitamento Materno - ENAM. Santos recebeu-me com os abraços abertos e os seios fartos. Fui convidada
para ser debatedora de uma mesa sobre a importância dos grupos de apoio à amamentação para o
aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Quando o convite chegou, fiquei realmente feliz. Falar sobre
amamentação enche os meus pulmões de energia. E falar como mãe, é uma emoção maior ainda. Lá fomos
nós - eu e Bernardo - para o ENAM. E foi uma experiência realmente deliciosa. Doce como o leite que
alimentou meu filho durante 3 anos de vida.
No dia que antecedeu a abertura do evento, dirigimo-nos para o emissário submarino, um local muito agradável à
beira mar santista, cheio de maresia e vento bom. Lá estava acontecendo o “Mil Mães Amamentando”, um
evento que se propôs a reunir mil mães amamentando juntas os seus filhos. Dentre a minha jornada pelos
grupos de apoio à amamentação, esses encontros ao ar livre sempre foram os meus preferidos. Porque eles
rompem os muros e aquecem os corações de mães, pais, solteiros, casados, crianças e idosos. Quem passa
perto consegue sentir na pele a natureza mamífera, que é tão bela de se ver e acompanhar.
Fomos chegando pela orla da praia, e de longe começamos a ver as mulheres vestidas de rosa, com seus bebês no
colo. Eram muitas e caminhavam felizes com o vento que soprava forte e agitava as ondas do mar. A
natureza tomou conta de tudo. A paisagem que observei tantos anos, sentada nas pedras que olham o
horizonte e respigam gotas salgadas, ganhou nova vida. Vida que jorrava dos seios e das pequenas vidas
amamentadas por suas mães. Fiquei arrepiada e uma lágrima quase ousou cair para se juntar à cena.
Meu filho, no auge dos seus 3 anos e meio, corria por todo o canto, e eu corria meus olhos para conseguir absorver
tudo. O vento, o mar, o leite, a rede de união entre mães e profissionais de saúde em prol do aleitamento
materno. A vibração era densa e todos emanavam a mesma mensagem: “Dê ao seu filho o melhor que você
pode dar, além de amor e carinho. Dê seu leite”. O dia nublou, as nuvens estavam carregadas, mas a luz era
intensa. Voltei certa de que encontros como esse devem acontecer sempre. Senti saudades de carregar meu
bebê junto ao peito e percebi o quanto esse sentimento estava latente dentro de mim. Amamentar é uma
experiência que deixa marcas profundas - marcas encantadas de feminilidade e amor. E não importa o
tempo. Essas marcas ficam, crescem, florescem. E dão frutos.
No dia seguinte lá estava eu na mesa de debates. A sala estava cheia, e a palestra começou quente. A professora
Luciana Dias Oliveira, do Rio Grande do Sul, nos brindou com uma interessante explanação sobre o tema “A
influência do apoio às mães no aleitamento materno exclusivo”. Foram explicações teóricas e apresentações
de resultados de pesquisas realmente bem-vindos. Luciana falou com carinho e clareza, e ao final deu seu
depoimento como mãe e mamífera. Foi, sem dúvida, um importante e verdadeiro fechamento. Maria Lúcia
Bom Ângelo – também mãe - debateu a palestra com elementos de profissional de saúde que trabalha em
hospital, mostrando uma visão muito humana em relação ao aleitamento e ao respeito e cuidado com a mãe
que amamenta. Aplaudi as duas com vontade, como há tempos não fazia em palestras que andei por aí.
E, por fim, o microfone estava na minha mão. E as palavras foram saindo, uma a uma, com a voz do coração. Foi
ótimo deixar os títulos dentro da gaveta. Fui apresentada apenas como mãe do Bernardo, como sugeri à
Fabiana Muller, coordenadora da mesa. E assim se seguiu a minha fala, em meio a risadas, comentários e
manifestações receptivas das pessoas que ali estavam. Ao colocar a visão de quem está lá - como mãe e ao
lado das mães - olhando e acompanhando as dificuldades do dia-a-dia da amamentação, as questões que não
são vistas pelos profissionais de saúde, os problemas íntimos, psíquicos, a falta de informação e os erros
crassos de pediatras que tem receitas de NAN embaixo do braço, percebi que os profissionais que ali estavam
precisavam desse contraponto naquela mesa de debates. Como eu precisava das tantas informações técnicas
que recebi ali.
Aliar o saber das mães com o saber científico é, sem dúvida, um caminho importante para incentivar e impulsionar
o aleitamento materno no Brasil. Estou certa de que o caminho deve ser horizontal, e não vertical. E os
grupos de apoio à amamentação têm esse importante papel: de horizontalizar a relação com as mães e
recém mães cheias de dúvidas, medos, inseguranças e falsos mitos; de falar de amamentação com ouvidos
de quem já passou por isso, sentiu dor e dificuldade, mas mesmo assim, conseguiu. E mais do que isso: sentiu
imenso prazer nessa relação e acredita – visceralmente - tanto no aleitamento exclusivo quanto no
aleitamento prolongado como a melhor opção para as mães e seus filhos.
E eu estou nessa. Agradeço ao ENAM por me deixar mais motivada e informada. E, também, ainda mais apaixonada
pela causa e cada dia mais convicta de que quero, enquanto puder, ajudar mães e mais mães a
amamentarem seus filhos com o leite que sai de seus seios – essa dádiva feminina!
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O XI ENAM – I ENACS, de maneira geral, recebeu uma avaliação positiva e cumpriu os
objetivos propostos. É muito difícil atender plenamente as expectativas de todos os
participantes, na medida em que buscamos compartilhar no mesmo espaço evidências
científicas e experiências de grupos bastante diversos. Por outro lado, enfrentamos
limitações de infra-estrutura próprias do município escolhido para sediar o Encontro. O
montante de recursos disponíveis previamente à realização do evento também contribuiu
para limitar alguns investimentos. No entanto, vale a pena levar em consideração as
sugestões abaixo para que possamos aprimorar nosso trabalho em futuros encontros.
 proporcionar acesso mais fácil a água e refeições;
 organizar todas as atividades em um único espaço;
 melhorar a organização das oficinas;
 reduzir a oferta de atividades concomitantes;
 melhorar a organização quanto a entrega de certificados;
 melhorar a divulgação do evento;
 dar mais ênfase à atenção básica;
 ampliar estandes de livros, de maneira a atender mais categorias profissionais;
 providenciar tradução simultânea nas mesas, palestras apresentadas em outras línguas;
 aumentar o tempo para as discussões;
 oferecer cursos em final de semana;
 melhorar a organização dos cursos pré-encontro;

 oferecer melhores condições de acesso a pessoas com limitações físicas;
 proporcionar um mural para troca de informações entre os participantes;
 flexibilizar a entrada de mães que não podem comparecer ao evento todo.

31

Claudia Gondim S. Chanes

Cristiane Faccio Gomes

32

Maria José G. Mattar

Helena Beatriz Rower

Cristiano Boccolini

33

Fabiana S. Muller

Celina Valderez Kohler

Elsa R. Justo Giugliani e Roberto Issler

34

Fernando Vallone, Argentina

35

Gabriela Dorothy de Carvalho

36

Marta Trejos, Costa Rica

Chessa Lutter, EUA

Lilian C. do Espírito Santo

37

Lucia Maria Santana

Luciano Borges Santiago

38

Sonia Chaves, Costa Rica
Maria Teresa C. Sanches

Gloria Ochoa Parra, Colômbia

39
Carlos, Bolívia

Sonia Venancio

Marcia Vitolo

Marconi Zadok Neves

40

Simone Diniz

41

Ana Basaglia

42

43

44

45

46

Rachel, Joaquim, Rodrigo e Fernanda

Marcus Renato e Fernanda

47
IBFAN América Latina y Caribe

Maria Lúcia

48

49

Chessa Lutter

Marcos Arana, México

Natália, Fernanda, Aline, Margot

Gloria Ochoa

Paloma Lerma, México

Rosana, Fernanda, Newton

50

Fernanda, Maria Ines

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
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No XI Encontro Nacional de Aleitamento Materno e I Encontro Nacional de
Alimentação Complementar Saudável, a IBFAN Brasil prestou uma

homenagem singela a estas pessoas formidáveis, que realmente fizeram a
diferença nesta contínua batalha pelos direitos humanos de mulheres e
crianças no Brasil e no mundo.
Elas nos fornecem a dimensão da importância deste movimento em prol do

aleitamento materno e da alimentação infantil e, até hoje, têm sido a
inspiração para muitos dos que atuam na área.
Este breve perfil de cada uma delas foi possível graças à colaboração de Marina
Rea, Daphne Rattner, Amigas do Peito, Helen Duar, Ilma e Bertholdo Kruse, a
quem agradecemos profundamente.
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Meninos e meninas do Grupo Viva Música na cerimônia de abertura do Encontro

BIBI VOGEL foi atriz, cantora, modelo fotográfico, militante da amamentação e dos
direitos humanos. Nasceu em 2 de novembro de 1942 no Rio de Janeiro, filha de

imigrantes alemães. Seu pai era engenheiro e sua mãe cantora lírica. Em 1979
nasce sua única filha, Mayra, e com ela no peito inicia sua militância na
amamentação, engaja‐se no feminismo defendendo o direito da mulher à opção
por amamentar ou não o seu bebê. E é defendendo essa “bandeira” que, em 1980,
funda no Rio de Janeiro, juntamente com outras mulheres, o Grupo de Mães
Amigas do Peito. A partir de 1985, com a volta da democracia na Argentina, começa
a trabalhar como voluntária na APDH ‐ Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, de Buenos Aires. Até sua morte, a arte e a militância na amamentação e
pelos direitos humanos foram seu cotidiano.

CICELY WILLIAMS, nasceu em 1893 e foi educada na Jamaica. Durante a I Guerra
Mundial começou a ter aulas de enfermagem, mas em 1916 decidiu estudar
Medicina em Oxford, uma das poucas mulheres aí estudando durante a guerra.
Especializou‐se em Pediatria e foi trabalhar em Gana, por 7 anos, aprendendo a

língua local, e também trabalhando com médicos locais aprendendo sobre curas
com ervas. Seu trabalho mais importante na África foi a descoberta do
“kwashiorkor" – palavra que significa a doença da criança mais velha quando o
bebê irmãozinho nasce. O significado disto era que quando uma criança deixava
de ser amamentada, não recebia o suficiente para ser alimentada e se desnutria.
A cura para isso seria a educação nutricional e a amamentação; ela publicou esses
achados chamando então o kwashiorkor de deficiência protéica. Durante a II

Guerra Mundial esteve presa em um campo de concentração japonês sendo
muito maltratada e depois foi trabalhar em Malai, onde fez campanhas ativas
contra a promoção das companhias de substitutos do leite materno em países de
terceiro mundo, proferindo o famoso discurso Milk and Murder (Leite e
Assassinato), na Associação de Pediatras em Singapura. Trabalhou na Organização
Mundial da Saúde e também como professora na Jamaica, Inglaterra e Líbano.
Morreu em 1992.
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DERRICK B. JELLIFFE (1921 – 1992), nasceu em Los Angeles, Califórnia, EUA, era
pediatra e especialista em nutrição infantil – e junto com sua mulher, tratados
como Dick e Pat Jelliffe – foram bastante conhecidos por livros e documentos,
frequentemente publicados juntos, como Human Milk in the Modern World (1989)
e o periódico Advances in International Maternal and Child Health. Ele viveu e
trabalhou na África, Índia, Caribe e Inglaterra, e foi chefe da cadeira de Pediatria e
Saúde Publica na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, de 1972 a 1990.

Jelliffe tinha sensibilidade política e entendia muito bem o papel do marketing do
leite comercial no desmame precoce, daí criando o termo “desnutrição
comerciogênica”. Criou também os termos “endosso por associação” e
“manipulação para assistência”, referindo‐se ao endosso dos médicos e à
manipulação feita pelas indústrias de fórmula infantil levando‐os a serem
“garotos‐propaganda” dessas companhias. Tanto ele como sua esposa tiveram
importante papel em 1982 e 1984 no Brasil. Na qualidade de consultores,
observaram as ações desenvolvidas no PNIAM (Programa Nacional de Incentivo ao

Aleitamento Materno): visitaram os Estados de São Paulo, Pernambuco, Alagoas e
Rio de Janeiro, quando afirmaram que o Programa de Aleitamento Materno do
Brasil era o melhor que haviam visto em todo o mundo.

O PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA, falecido em 2003, aos 84 anos, deixa como
herança um dos maiores legados da medicina brasileira e uma lição de vida dedicada
aos princípios da solidariedade, fraternidade e respeito aos mais carentes, assim como
uma imensa dedicação ao ensino e à produção científica. Diplomado em 1940 pela

Faculdade de Medicina do Recife, iniciou sua vida profissional como clínico geral em
Quebrangulo, interior de Alagoas. Depois de atuar em São Paulo e no Recife, adquiriu
experiência profissional como Professor Visitante nos Estados Unidos, México e Paris.
Foi Secretário da Saúde do Governo de Pernambuco, onde estabeleceu portaria
proibindo distribuição de mamadeiras nas maternidades. Teve claro o papel político
da amamentação e da luta contra as multinacionais de fórmulas infantis, apoiando a
rede IBFAN e a tradução para o português do livro “Baby Killer”, de Mike Muller, parte
da história dessa luta.O Governo de São Paulo o homenageou pelo seu trabalho na
área de Aleitamento Materno, na inauguração do primeiro Centro de Incentivo ao
Aleitamento Materno ‐ Centro Fernando Figueira ‐ no Hospital dos Servidores Públicos
do Estado de São Paulo. Hoje o IMIP (Instituto Materno Infantil de Pernambuco), que
ele fundou, passou a denominar‐se Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira.
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JAMES P. "JIM" GRANT (1922 – 1995), economista (por Berkeley) e
advogado (pela Harvard), nasceu em Beijing, China, como cidadão
canadense. Lá viveu até os 15 anos e só foi naturalizar‐se americano
depois da II Guerra Mundial. Foi diretor executivo do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) de 1980 a 1995. De 1964 a
1967 Grant esteve na USAID (Agência de ajuda internacional dos
EUA) na Turquia e de 1967 a 1969 no Sudeste da Ásia. Teve câncer
durante 2 anos seguindo trabalhando no UNICEF até morrer com 72
anos. De acordo com o biógrafo Nicholas D. Kristof, Grant “um
Americano bem pouco conhecido, salvou provavelmente mais vidas
do que as que foram destruídas por Hitler, Mao e Stalin juntos"
através da promoção de campanhas de vacinação e reidratação oral
contra a diarréia. De acordo com Margaret Kyenkya, nutricionista da
IBFAN e que trabalhou no UNICEF ao lado dele, Grant criou a idéia
dos “10 Passos”, base da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC),
e tinha claro que um Hospital Amigo da Criança não pode aceitar
doações de fórmulas infantis. Esteve no Brasil na década de 1980
dando apoio ao Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento
Materno e à Campanha da Terapia de Reidratação Oral (TRO).

MARY KROEGER foi uma parteira americana que também era
especialista em amamentação e consultora internacional. Falecida
em 2004, nos anos noventa trabalhou em vários países africanos e

da América central. A partir de suas observações, elaborou o
conceito do continuum MotherBaby, ou MãeBebê, ou seja, que a
mãe e o bebê se constituem em uma unidade integral durante a
gestação, no parto e na infância, propondo que este seja o enfoque
adotado pelos prestadores de cuidado. É autora, com Linda J. Smith,
do livro Impact of Birthing Practices on Breastfeeding (Impacto das
práticas de atenção ao parto na amamentação), livro que mereceria

uma tradução para o nosso idioma.
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YEDDA PASCHOAL DE OLIVEIRA, foi coordenadora do Programa Nacional de Incentivo ao
Aleitamento Materno (PNIAM), lançado oficialmente em 1981 e que envolveu o Ministério
da Saúde e o Ministério da Previdência Social, na perspectiva de uma atuação multisetorial.
A sempre lembrada Yedda, na sua maneira de ser gentil e prestimosa, cujos pensamentos e
conversas focavam a necessidade de todos se relacionarem e trabalharem juntos,
revelava‐se uma pessoa que assumia uma dimensão maior que sua vida, não para ser
admirada, mas para ser imitada. Era uma pessoa transparente e aberta ao falar das
inquietações e antagonismos que habitam o interior dos indivíduos, a fim de rever o sentido
da vida, os valores, porque vivemos num mundo em que cada vez mais surgem máquinas
que substituem o homem. Dentre os traços marcantes da sua personalidade vale ressaltar o
interesse de estimular a convivência que significasse uma fonte de conhecimento e de
crescimento espiritual. Daí as frases, as reflexões e as experiências de vida com que nos
presenteava. Tomada de inspiração, elaborava escritos para compor folhetins, numa
espécie de jogo sutil de simbolismos, de recordações de fatos, a exemplo do Jornal de
Laranjal (nº1 e único), alusivo ao curso de planejamento em nutrição ministrado pelo
professor Ivan Beghin, que constituiu um registro espirituoso das tertúlias durante o curso,
para desanuviar o clima tensional que algumas vezes se formava. Então, tornava alegres as
coisas tediosas e as difíceis tornavam‐se fáceis, levando os seus amigos a compreender que,
em sendo muitas as dificuldades, o desafio é o que motiva, e coerente, por certo, com o
pensar de Fernando Pessoa "A vida é o que fazemos dela".

ZILDA ARNS NEUMANN, 75 anos, nascida em Forquilhinha (SC), mãe de cinco filhos e avó
de dez netos, morreu em janeiro de 2010, no terremoto do Haiti. Foi médica pediatra e
sanitarista, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança, fundadora e
coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, organismos de ação social da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Dra. Zilda Arns também foi
representante titular da CNBB, do Conselho Nacional de Saúde (onde em 1992 defendeu
a revisão da NBCAL, em conjunto com a IBFAN). Segundo o conselheiro da IBFAN Brasil,
Dr. Cesar G. Victora, da Universidade Federal de Pelotas: Para a Dra. Zilda, “impossível”
era uma palavra que não existia no dicionário. Sua determinação em melhorar as
condições de saúde e nutrição das crianças brasileiras, e mais recentemente das crianças
pobres de todo o mundo, era incomparável. Conheci a Dra. Zilda no início da década de
1980, quando de cada mil brasileirinhos que nasciam, quase 90 não sobreviviam para
comemorar seu primeiro aniversário. Se hoje temos uma taxa de mortalidade de 20 por
mil, grande parte do mérito é devido aos esforços da Dra. Zilda e das pessoas por ela
motivadas. (Foto: Moacyr Lopes Jr, FolhaImagem)
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RECEITAS:
recursos que entraram na conta bancária da IBFAN Brasil

DATA

CATEGORIA

VALOR

26/01/10

IEPAC/SECONCI

9.500,00

10/03/10

MINISTERIO DA SAÚDE/FIOTEC

14/06/10

DECIT/OPAS

25.000,00

14/06/10

SENAC SÃO PAULO

50.000,00

03/05 a 06/07/10

ALUGUEL ESTANDE

11.400,00

05/03 a 29/07/10

INSCRIÇÕES

113.740,00

26/01 a 29/07/10

TOTAL

309.640,00

100.000,00

OBS: Estes são os dados até a presente data. Pode haver modificação, uma vez que ainda
há nota de empenho não compensada.

Outros apoios financeiros destinados ao evento não foram feitos por
meio da conta da IBFAN Brasil, tais como as sacolas distribuídas aos
participantes, as estatuetas distribuídas aos palestrantes, as batas para
as mil mães, as canetas aos participantes.
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DESPESAS PAGAS PELA IBFAN BRASIL
CATEGORIA

VALOR

SITE - criação, entrada de informações, atualizações, controle de inscrições

22.500,00

CENTRO DE CONVENÇÕES - aluguel do espaço

63.000,00

CENTRO DE CONVENÇÕES - refeições, energia elétrica, fotocópias

7.538,00

CENTRO DE CONVENÇÕES - serviços de segurança, limpeza e brigada
contra incêndio

3.240,00

CENTRO DE CONVENÇÕES - montagem de estandes

29.840,00

CENTRO DE CONVENÇÕES - locação de equipamentos de som e multimídia

39.220,00

CENTRO DE CONVENÇÕES - programação visual e bonecas de balão

5.820,00

CENTRO DE CONVENÇÕES - contratação de mestre de cerimônias e
fotógrafo

1.100,00

PALESTRANTES - PASSAGENS AÉREAS

21.497,57

PALESTRANTES - DIÁRIAS

31.390,00

PALESTRANTES – TRANSPORTE aeroporto
AGÊNCIA DE EVENTOS

1.020,00
29.980,50

RECEPCIONISTAS – horas de trabalho nos cursos e no Encontro e uniforme

8.890,62

GRÁFICA – impressão de convites, programas e certificados

3.585,00

BOLSAS IBFAN

2.515,00

MATERIAL DE CONSUMO E FOTOCÓPIAS

1.733,59

ALMOÇO PARA DOCENTES DOS CURSOS

255,00

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE CURSOS NÃO REALIZADOS

115,00

ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DEVOLUÇÕES
TOTAL

3.863,75
277.104,03

OBS: Estes são os dados até a presente data. Pode haver modificação, uma vez que ainda há tarifas
a serem descontadas.
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Veja aqui um breve resumo sobre as edições anteriores do ENAM. Esta versão foi
construída por Rosana De Divitiis e Maria Lúcia Mühlbauer, a partir de uma
base montada por Marcus Renato de Carvalho e com a colaboração de
Amigas do Peito , Celina Valderez Kohler, Denise Arcoverde , Zuleika Thomson,
Regina da Silva, Valderez Aragão, Roberto Vinagre e Eunice Begot Dantas.

1991 - Niterói
1992 - Camaquã
1993 - Recife
1995 - Brasília
1997 - Londrina
1999 - Belo Horizonte
2001 - Salvador

2003 - Cuiabá
2006 - Porto Alegre
2008 - Belém
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I Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Niterói, RJ, 14 a 16 de agosto de 1991
TUDO COMEÇOU quando os grupos de

Logo surgiu a proposta de convidar a rede

apoio de mães, que compunham o Comitê

IBFAN, que também iniciava as atividades

de Comunidade do Programa Nacional de

no Brasil, para participar e ter a

Incentivo ao Aleitamento Materno, sediado

oportunidade de reunir seus representantes

no Instituto Nacional de Alimentação e

da América Latina.

Nutrição (PNIAM/INAN), formaram uma
rede que recebeu o nome de MINA –

Buscar apoio financeiro e operacional sem

Movimento de Incentivo Nacional à

nenhuma experiência foi um desafio, mas

Amamentação. Daí surgiu a idéia de realizar

com a ajuda dos outros grupos e o

um “Encontrão”, pois reunir apenas os

reconhecimento do Ministério da Saúde foi

representantes dos grupos já não era

possível.

suficiente.
Articular o encontro entre participantes dos
grupos do Comitê de Comunidade e contar
com a rede IBFAN foi um enorme ganho.

Assim, em abril de 1991, as Amigas do Peito
Reunião do MINA, na qual se decidiu fazer o
Primeiro Encontro de Grupos de Amamentação

receberam a resposta de Marcos de
Carvalho Candau, então Presidente do
INAN, concedendo apoio financeiro para

Nas reuniões do MINA, em 1990, foram

realização do I ENAM.

estabelecidas as metas do Encontrão e
definida a organização. Todos os grupos
trabalharam na elaboração do projeto e as
Amigas do Peito assumiram a organização
do evento.
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I Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Niterói, RJ, 14 a 16 de agosto de 1991

Marcos Arana, Marcus Renato de Carvalho, Silvia Arruda

Bibi Vogel

Selma Campestrini

Denise Arcoverde, Roberto Issler
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I Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Niterói, RJ, 14 a 16 de agosto de 1991

Legião Brasileira de Assistência e La Leche League

Experiência de lactação adotiva

Como usar a kepina

Amigas do Peito no encerramento
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II Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Camaquã, RS, 26 a 28 de novembro de 1992
Comissão organizadora:
Enilda Weigert,
Grupo IBFAN Camaquã,
Silvia Arruda e
Denise Arocverde

Mesa de abertura

Silvia Arruda, Sonia Martini, Celina Valderez Kohler

Momento das refeições

74

III Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Recife, PE, 10 a 12 de novembro de 1993

Mesas redondas, palestras e encenações

Brinde: boneca parto normal e amamentação
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IV Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Brasília, DF, 22 a 25 de novembro de 1995
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V Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Londrina, PR, 17 a 20 de setembro de 1997

Felicity Savage-King, Governadora do Estado,
Zuleika Thomson

Exposição de trabalho
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V Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Londrina, PR, 17 a 20 de setembro de 1997

Atividade cultural

Mesa redonda

Boneca Mamalu com sua filha Lumama conversa
com outra mãe em frente ao local do evento
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VI Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Belo Horizonte, MG, 19 a 24 de setembro de 1999
No VI Encontro Nacional de Aleitamento Materno
comemoraram-se os “20 anos da Rede IBFAN”. O VI ENAM
aconteceu devido ao esforço e compromisso de uma equipe
organizadora e de apoio composta por 33 profissionais de Minas
Gerais e vários estados do Brasil, que trabalharam por um
período de um ano em sua construção. Contamos com a
participação de 51 palestrantes brasileiros e 9 palestrantes
internacionais, vindos da Argentina, Arábia Saudita, Costa Rica,
Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Malásia, Peru e Suécia e com
650 participantes de vários estados do Brasil. Foi preparada uma
programação bastante variada (4 mesas redondas e 14
palestras), 6 cursos pré-encontro, 6 oficinas, 10 reuniões de
grupos, lançamento de 8 livros, mostra de vídeos, um bazar e
Assembléia IBFAN pós-encontro. Foi um Encontro no qual foi

focalizada a participação dos grupos, que estiveram não só na
abertura como também foram os co-autores do encerramento
do Encontro, como resultado das articulações e reuniões
realizadas durante o evento. Houve apresentação dos produtos
finais dos 3 dias das 6 oficinas. Também muitíssimo importante,
foi o fato de o VI ENAM ser livre de patrocínios e apoio das
indústrias, contando com suporte financeiro do UNICEF,
Ministério da Saúde, IBFAN Brasil, ICDC e taxa de inscrição dos
participantes. Para toda nossa equipe e membros da IBFAN ficou
um grande aprendizado: que apesar das pressões e angústias de
organizar um Encontro Nacional de Aleitamento Materno é
possível manter a ética do início ao fim, de se recusar o apoio
das indústrias abrangidas pela “Norma Brasileira para
Comercialização de Alimentos para Lactentes”, bem como de
indústrias de medicamentos, de bebidas e de cigarros. Foi um
Sonia Brady

Encontro que aconteceu há quase 10 anos, porém ficou na
memória.
Regina Da Silva
Presidente do VI ENAM
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VI Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Belo Horizonte, MG, 19 a 24 de setembro de 1999

Mesa de abertura

Atividade lúdica promovida por mímicos e
membros da IBFAN Brasil

Palestrantes,
participantes,
membros da
IBFAN
nacionais e
internacionais
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VII Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Salvador, BA, 23 a 26 de julho de 2001

Mesa de abertura

Membros da IBFAN nacionais e internacionais

Exposição e venda de materiais
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VII Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Salvador, BA, 23 a 26 de julho de 2001

Ana Julia Colameo, Sonia
Brady, Marina Rea,
Siomara Siqueira
comemoram o Right
Livelihood Award, prêmio
recebido pela IBFAN.

Atividade artística
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VIII Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Cuiabá, MT, 08 a 11 de novembro de 2003

Cerimônia de abertura

Plateia em uma das conferências
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IX Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Porto Alegre, RS, 03 a 06 de setembro de 2006

Comissão organizadora

Danças típicas
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IX Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Porto Alegre, RS, 03 a 06 de setembro de 2006

Lilian Ferraz, Celina Valderez Kohler, Cesar
Victora, que fez a conferência de abertura

Encontro das 1000 mães amamentando na
beira do Guaíba

Mães e bebês que posaram de modelos para a
Oficina de fotografia

Membros da IBFAN ao final da Assembleia geral de rede

RUMBA – Red Unida por las Madres, Bebés y su Alimento, grupo de jovens da IBFAN
América Latina e Caribe
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X Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Belém, PA, 21 a 24 de maio de 2008

Comissão organizadora

Mesa de abertura

Encontro de 1000 mães amamentando na baía do Guajará
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X Encontro Nacional de Aleitamento Materno
Belém, PA, 21 a 24 de maio de 2008

Marina Rea, Lilian Ferraz, Jean-Pierre Allain,
Vilma Pop, membros da IBFAN

Estande da AMAMEN

Fabiana Muller e Rosana De Divitiis no
estande da IBFAN Brasil

Representantes de grupos de mães e do Senac São Paulo
Assembleia geral da IBFAN Brasil
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ACESSE OS SITES PARA CONHECER MELHOR A IBFAN BRASIL
E OUTROS GRUPOS E REDES

http://www.ibfan.org.br/

http://www.ibfan.org/

ACESSE OS SITES PARA CONHECER MELHOR A IBFAN BRASIL
E OUTROS GRUPOS E REDES

http://www.amigasdopeito.org.br/

http://matrice.wordpress.com/

ACESSE OS SITES PARA CONHECER MELHOR A IBFAN BRASIL
E OUTROS GRUPOS E REDES

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1529

Saúde da
Criança

Alimentação e
nutrição

http://www3.sp.senac.br/hotsites/gd4/amamentacao/
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ACESSE OS SITES PARA CONHECER MELHOR A IBFAN BRASIL
E OUTROS GRUPOS E REDES

http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home

http://www.aleitamento.com/a_default.asp

ACESSE OS SITES PARA CONHECER MELHOR A IBFAN BRASIL
E OUTROS GRUPOS E REDES

http://www.rehuna.org.br/

http://abenfo.redesindical.com.br/

A IBFAN – International Baby Food Action Network (Rede Internacional em Defesa do Direito de
Amamentar) – é uma rede internacional formada por mais de 160 grupos de ativistas,
distribuídos em cerca de 90 países e que atua na defesa do direito da criança à
amamentação e alimentação da mais alta qualidade desde 1979.

No Brasil, a rede conta com colaboradores em 32 cidades de 14 Estados, envolvendo
profissionais das mais diversas formações: medicina, enfermagem, nutrição, psicologia,
assistência social, advocacia, promotoria pública, agronomia, medicina veterinária,
pedagogia, fonoaudiologia, antropologia, jornalismo, fiscalização sanitária, mães e pais.
Esta rede colabora com a política nacional de aleitamento materno por meio de trabalhos de
assessoria, de divulgação e capacitação para implementar as estratégias que incentivam o
aleitamento materno e a alimentação complementar apropriada, tais como a Norma
Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância,
Bicos, Chupetas, Mamadeiras e Protetores de Mamilo (NBCAL), a Iniciativa Hospital Amigo
da Criança, o Método Mãe Canguru, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, os
Bancos de Leite Humano e a Estratégia Nacional da Política de Alimentação Complementar
Saudável.
A IBFAN Brasil e seus membros não aceitam o patrocínio de indústrias de alimentos infantis e
outros produtos que competem com a amamentação, da indústria de armamentos, de
tabaco e de bebidas alcoólicas, além das farmacêuticas e das que produzem bombas de
ordenha, por entender que isto envolve um conflito de interesses.
Embora difícil, sabemos que é possível realizar eventos como o ENAM – ENACS respeitando tais

princípios. Agradecemos a todos que nos ajudaram a tornar realidade este Encontro tão
importante para a difusão do conhecimento e para o fortalecimento dos grupos e
instituições que atuam na implementação da política de proteção, promoção e apoio da
alimentação saudável na infância.
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HIPERCON, por recursos financeiros que viabilizaram a feitura das bolsas para os participantes e
das estatuetas para os palestrantes.
INSTITUTO DE SAÚDE DA SES/SP, pela cessão de horas de trabalho da Dra. Tereza S. Toma,
presidente do XI ENAM e da Dra. Marina Rea, presidente da Comissão Científica. E também
pelo apoio à participação de vários de seus profissionais como palestrantes ou
moderadores.
MINISTÉRIO DA SAÚDE/Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno que, por
intermédio da FIOTEC, viabilizou os recursos que utilizados no aluguel do espaço para a
realização do ENAM no Mendes Convention Center e na aquisição de passagens áreas aos
palestrantes.
MINISTÉRIO DA SAÚDE/CGPAN - Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição que,
por intermédio da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), projeto Estratégia Nacional
Para Promoção da Alimentação Complementar Saudável, viabilizou a aquisição de
passagens aéreas e diárias para palestrantes.
MINISTÉRIO DA SAÚDE/DECIT – Departamento de Ciência e Tecnologia que, por intermédio da
Organização Panamericana de Saúde (OPAS), viabilizou a aquisição de passagens aéreas e
diárias para palestrantes.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – MDS, por passagens aéreas e diárias a
palestrantes e moderadores de mesas.
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE – OPAS, por apoiar a vinda de palestrantes de países
da América Latina.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS que, por intermédio da Secretaria da Cidadania e da
Secretaria de Saúde, proporcionou a infra-estrutura necessária para a realização das Mil
Mães Amamentando a Beira Mar, no emissário submarino da Praia José Menino.
REDE SOCIAL DE AMAMENTAÇÃO DE SANTOS E REGIÃO, por aceitar o desafio e colaborar na
realização do XI ENAM e I ENACS.
ROTARY CLUB DE SANTOS, pelo apoio à realização das Mil Mães Amamentando A Beira Mar.
SECONCI – Serviço da Construção Civil que, por intermédio do Instituto de Ensino e Pesquisa
Armênio Crestana (IEPAC/SP), disponibilizou os recursos para a elaboração e automação da
página eletrônica WWW.enam2010.com.br, além da impressão do boletim Atualidades em
Amamentação, distribuído aos participantes.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTOS, pela coordenação do ENAMZINHO junto às escolas
municipais.
SENAC São Paulo pelo apoio com recursos utilizados na aquisição de passagens aéreas e aluguel
dos equipamentos de multimídia.
UNICRED Paulistana, pelo apoio à realização das Mil Mães Amamentando A Beira Mar.
UNIMED Santos, por colocar à disposição o serviço de primeiros socorros, com ambulância e
equipe de saúde.
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP/Santos, pela cessão das salas para a realização dos cursos préencontro, ENAMZINHO e oficinas.
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ABENFO Nacional, AMI Aliança pela Maternidade Informada, Amor em fios - Havaianas e Slings,
Associação Amigos da Amamentação – AMAMEN, Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS, Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do

Sul, Conselho Regional de Nutricionistas I, Dr. Marcus Renato de Carvalho, FIOCRUZ/Rede
de Bancos de Leite Humano, Parto no Brasil, Prefeitura de Apodi, Recalahupan, Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo, Sociedade Paulista de Pediatra, pela divulgação em seus
respectivos sites.
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo apoio à participação de Renata Ferreira e
Regina Barcellos.
ASACOM, por viabilizar a impressão de folhetos para divulgar o Encontro.
COREN SP pela cessão de espaço para anúncio na revista do conselho.
FACULDADE ITALO BRASILEIRO, por providenciar canetas e blocos de anotações para os
participantes.
FIOCRUZ pelo apoio à participação dos Prof. João Aprígio Guerra de Almeida e Franz Reis Novak.
IBFAN AMÉRICA LATINA E CARIBE/CEFEMINA pelo apoio à participação de membros da rede de
países da América Latina.
REGINA PEREIRA DA SILVA pela reprodução de mais exemplares do boletim Atualidades em
Amamentação.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, pela divulgação no boletim informativo SBP
Amamentação.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO pelo apoio à participação da Prof. Maria Helena
Hasselmann.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA pelo apoio à participação do Prof. Rodrigo Vianna.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS pelo apoio à participação do Prof. Bernardo Horta.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE pelo apoio à participação da Prof. Maria Inês Couto de
Oliveira.
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Fortaleza, CE - http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=380825

