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1. Implementação da Estratégia Mundial de Saúde. 

Objetivo: Sensibilizar formuladores de políticas e trabalhadores de saúde para a implementação da E.M.  

Resultados Regionais 
esperados 

Atividades programadas  
2007 

Resultados obtidos 
 2007 

Atividades programadas 
2008 

1. Que todos os 
grupos regionais 
utilizem um 
documento 
marco/diretriz 
como ferramenta 
para promover e 
implementar a 
Estratégia Global   

1.1 Continuar a divulgação em 
eventos.  

1.2 Disponibilizar na homepage e no 
Boletim Eletrônico bimestral da 
IBFAN  

1.1 Rea e Toma escreveram 
capítulo Amamentação:  
evidências científicas e ações 
para incentivar sua prática no 
livro 'Epidemiologia 
Nutricional' lançado em 
dezembro 2007.  

1.2 Criação da  seção 
MATERIAIS para divulgação 
permanente da EG, com maior 
destaque.     

 

Manter a divulgação do 
conteúdo da estratégia 
global em eventos, 
documentos e/ou 
online. 

2. Atualização 
periódica de 
informações sobre a 
Estratégia Mundial 
para grupos, 
trabalhadores de 
saúde e autoridades. 

2.1 Realização do curso 
"Aconselhamento em alimentação de 
lactentes e crianças de primeira 
infância: um curso integrado" para 
profissionais do PSF de Itapira e 
Peruíbe/SP.   

2.2 Realização do curso 
"Aconselhamento em alimentação de 

2.1 Realização do curso 
"Aconselhamento em 
alimentação de lactentes e 
crianças de primeira infância: 
um curso integrado" para 
profissionais do PSF de Itapira  

2.2 Realização do curso 
"Aconselhamento em 

 

Realização do curso 
"Aconselhamento em 
alimentação de 
lactentes e crianças de 
primeira infância: um 
curso integrado" para 
profissionais do PSF de 
Peruíbe  



lactentes e crianças de primeira 
infância: um curso integrado" 
adaptado aos agentes comunitários 
de saúde, Carga horária: 12 horas.   

2.3 Inclusão do tema EG nos cursos 
da NBCAL e nos 12 seminários que 
serão realizados para divulgação dos 
resultados no monitoramento 2007.  

2. 4 Divulgação através do Boletim 
eletrônico bimestral da IBFAN 

alimentação de lactentes e 
crianças de primeira infância: 
um curso integrado" adaptado 
para 60  agentes comunitários 
de saúde de Itapira. Carga 
horária: 12 horas.  

2.3 Distribuição  a 80 
participantes dos Cursos de 
Capacitação em Monitoramento 
da NBCAL realizados como 
parte do projeto MJ.  

2.4 Revisão e Ampliação do 
material educativo e aulas em 
Power Point para o Programa 
de amamentação e 
alimentação complementar do 
SENAC SP  Projeto de 
Inclusão Social e 
Desenvolvimento Comunitário.  

 
Realização do curso 
"Aconselhamento em 
alimentação de 
lactentes e crianças de 
primeira infância: um 
curso integrado" 
adaptado aos agentes 
comunitários de saúde 
de Peruíbe,  Carga 
horária: 12 horas.  

 

Divulgação do tema EG 
nos seminários 
realizados para 
divulgação dos 
resultados do 
Monitoramento 2007, 
como parte do projeto 
MJ.  

 

Divulgação periódica de 
trechos da EG, através  
do Boletim eletrônico 
bimestral da IBFAN 
Brasil. 

   

Acontecimentos mais importantes (pontos culminantes):  

 

O que foi planejado, mas não foi realizado e por quê? 

 

O que não estava planejado, mas foi realizado e por quê?      



    
2. Cultura de Amamentação (implementação da promoção e proteção da amamentação  Código, lei Modelo, 

Codex...)  

Objetivo: Uma cultura de amamentação respaldada por informações acessíveis sobre práticas ótimas de alimentação infantil, 
melhor conhecimento sobre as práticas ótimas de alimentação e sobre o Código Internacional de Comercialização de Sucedâneos 
do leite materno e resoluções posteriores, para o público em geral e para os principais parceiros e aliados.  

Resultados Regionais 
esperados 

Atividades 
programadas 2007 

Resultados obtidos 
 2007 

Atividades 
programadas 2008 

1. Informação adequada 
e adaptada sobre práticas 
ótimas de alimentação 
infantil e um marketing 
ético de substitutos do 
leite materno,  
acessível ao público. 

1.1 Realização de 
Seminário sobre 
alimentação 
complementar.   

1. 2 Confecção de uma 
cartilha sobre a NBCAL e 
Lei 11.265 para o público 
leigo e órgãos de defesa 
do consumidor.  

1.3  Confecção de um 
vídeo sobre NBCAL e a 
Lei para leigos e órgãos 
de defesa do consumidor.

  

1.4  Reformulação do 
treinamento e criação de 
um CD com lições em 
Power point sobre a 

1.1  Realização de Seminário sobre alimentação 
complementar em parceria com o SENAC SP com a 
participação de 130 profissionais de saúde. 

1.2  Confecção de 10.000 cartilhas educativas sobre a 
NBCAL e Lei 11.265.  

1.3  Confecção de 2000 unidades  do DVD NBCAL: 
Para fazer valer a Lei.  

1.4  Revisão e ampliação do manual do curso de 
capacitação em monitoramento da NBCAL.   

1.5  Criação de um capítulo específico no Manual do 
curso de capacitação sobre realizar o 
monitoramento passo a passo.   

1.6 Realização de dois treinamentos regionais (São 
Paulo de Belém do Pará) sobre a NBCAL e Lei  
11265/06  para 80 profissionais de saúde, como  

 

Realização do 
ENAM.  

 

Distribuição das 
cartilhas educativas 
sobre a NBCAL  aos 
órgãos 
interessados.   

 

Distribuição  do 
DVD NBCAL para 
fazer valer a lei aos 
órgãos 
interessados.  

 

Ampliar o número 
de profissionais de 
saúde capacitados.  

 

Elaboração de um 



NBCAL e a Lei 11.265  

1.5  Confecção de um 
manual de orientações 
sobre como realizar o 
monitoramento das 
legislações, passo a 
passo.   

1.6 Realização dos 
treinamentos previstos 
no projeto com o 
Ministério da justiça.  

1.7 Informações na 
homepage e no Boletim 
eletrônico bimestral da 
IBFAN.   

parte do projeto MJ.  

1.7 Realização de um curso sobre a NBCAL para 40 
profissionais de saúde, promovido pela Vigilância 
Sanitária em Juiz de Fora/MG  

1.8 Realização de palestra sobre a NBCAL e Lei 
11.265/2006 para alunos de graduação de 
Nutrição na UNIP-Jundiai  

1.9  Realização de palestra sobre a NBCAL e Lei 
11.265/2006 para alunos do curso técnico de 
Nutrição  Colégio Vasco Venchiaruti  Jundiaí-SP  

1.10 Divulgação da NBCAL a futuros professores 
que irão atuar na educação infantil (crianças de 0 
a 6 anos).  

1.11 Formação de 18 multiplicadores  no Curso  
Manejo do Aleitamento Materno para equipes de 
maternidades- formando multiplicadores para o 
Hospital Jesus, Maria e José, de Guarulhos/SP.  

1.12 Capítulo: Uma reflexão sobre a relação entre 
os profissionais de Saúde e as Industrias , no livro 
"O Aleitamento Materno no contexto atual - 
política, prática e bases científicas" coordenado 
pelo Dr Hugo Issler.  

1.13 Palestra: Reflexões sobre a ética, os 
profissionais de saúde e as industrias de alimentos 
infantis , realizada em Tatuí, para as 
comemorações da SMAM e abertura da 
Conferência Municipal de Saúde.   

Manual para 
profissionais de 
saúde (médicos e 
nutricionistas) 
sobre a NBCAL e 
Lei 11.265.  

 
Capacitação de 
profissionais de 
saúde (médicos e 
nutricionistas) em 
Recife, São Paulo e 
Brasília.  

 

Promover um curso 
de capacitação 
sobre a NBCAL e 
Lei 11.265 para a 
região 
metropolitana de 
Curitiba.  

 

Promover um curso 
sobre a  Lei 11.265 
em Ouro Preto/MG 
englobando as 
cidades 
circunvizinhas.   

 

Promover um curso 
sobre a Lei 11.265 
em Ribeirão Preto 
englobando as 
cidades 



 
pertencentes ao 
Departamento 
Regional de Saúde.  

 
Promover um curso 
sobre a Lei 11.265 
em Porto Alegre.  

 
Fiscalizar pontos 
comerciais e 
manter contato 
com PROCON local 
de Ouro Preto/MG  

 

Realizar uma 
reciclagem aos 
membros da IBFAN 
Brasil sobre a Lei 
11.265/06. (projeto 
Brasil Foundation)  

 

Realizar o 
monitoramento 
nacional da NBCAL 
e Lei 11.265 
envolvendo os 
municípios de 
Palmas, Rio de 
Janeiro, Campo 
Grande, Fortaleza, 
Recife, Brasília, 
Florianópolis, 
Londrina, Jundiaí e 
Águas de São 
Pedro e 



região.(projeto 
Petrobrás)    

 
Manter a parceria 
com o  Senac SP 
para a realização 
das atividades da 
SMAM 2008 
(tradução e 
distribuição de 
calendários, 
folderes, cartilhas e 
cursos  de 
capacitação)    

2. O Código na agenda de 
todos os paises. 
(implementação, 
aprovação e redação leis 
nacionais).         

3. A lei modelo do Código 
ALC conhecida por todos 
os governos da região.    
4. Monitoramento 
permanente do Código.  

4.1 Realização da coleta de dados para o  
Monitoramento Nacional da NBCAL e Lei envolvendo 
10 cidades de cinco estados, como parte do projeto 
MJ.   

4.2 Criação da seção Denuncie você também no site 
da IBFAN. 

 

Análise final dos 
dados do 
monitoramento 
2007.  

 

Encaminhamento 
de notificações às 



 
4.3 Realização do primeiro Monitoramento da 
promoção comercial em estabelecimentos na zona 
leste de São Paulo.Ação organizada pela 
coordenadoria regional de saúde leste em parceria 
com as vigilâncias sanitárias distritais que totalizam 7 
macrorregiões a saber: Guaianazes, Ermelino 
Matarazzo, São Miguel, São Mateus, Tiradentes, 
Itaquera, Itaim Paulista.  

4.4 Realização de 45  intervenções em maternidades, 
instituições, empresas com atividades de violação da 
NBCAL e da lei 11.265. na região metropolitana de 
Curitiba/PR.  

empresas infratoras 
em parceria com o 
IDEC.  

 
 Publicação dos 
resultados na 
revista do IDEC.  

 
Publicação dos 
resultados em 
Folderes por 
temáticas 
(promoção em 
pontos de venda; 
serviços de saúde; 
promoção em 
meios de 
comunicação de 
massa; materiais 
educativos e 
técnicos científicos 
e rotulagem.  

 

Divulgação dos 
resultados através 
do site e Boletim 
eletrônico bimestral 
da IBFAN.  

 

Divulgação dos 
resultados do 
monitoramento 
2007 no ENAM.   

 

Divulgação de uma 



lista com nome das 
empresas infratoras 
no site do FBSAN 

5. Autoridades nacionais 
e regionais informadas 
sobre  as estratégias da 
IBFAN quanto  ao Código 
e Codex.  

5.1  Participação em 2 reuniões do Codex Alimentarius 
no Grupo Técnico de Nutrição e Alimentos para Fins 
Especiais. 
Março/2007  Pauta: GUIDELINES FOR THE USE 
OF NUTRITION CLAIMS: DRAFT TABLE OF 
CONDITIONS FOR NUTRIENT CONTENTS (PART 
B CONTAINING 
PROVISIONS ON DIETARY FIBRE) AT STEP 6  

5.2 REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DA POSIÇÃO 
BRASILEIRA PARA A 29ª 
REUNIÃO DO COMITÊ DO CODEX 
ALIMENTARIUS SOBRE NUTRIÇAO E 
ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS (12  16 
November 2007, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Alemanha 

Continuidade 

 

Acontecimentos mais importantes (pontos culminantes):   

1. Convênio com a área da saúde da criança e aleitamento materno para a elaboração de um manual e realização de 3 cursos da 
NBCAL para pediatras e nutricionistas em Brasília, São Paulo e Recife.  

O que foi planejado, mas não foi realizado e por quê?   

1. Os seminários para divulgação dos resultados do Monitoramento não foram realizados porque o convenio só foi assinado em 
março de 2007, ficando programados para 2008.  

O que não estava planejado, mas foi realizado e por quê  
1. Parceria para assessoria técnica,  revisão e ampliação do material para o Programa de amamentação e alimentação 

complementar do SENAC SP  Projeto de Inclusão Social e Desenvolvimento Comunitário. 
2. Parceria para a capacitação de profissionais de saúde sobre o programa de amamentação e alimentação complementar em 

unidades do Senac SP. 



3. Parceria para elaboração de roteiro e edição do DVD Amamentação na Primeira Hora, Proteção sem demora com o Senac SP. 
4. Parceria com a área da saúde da criança e aleitamento materno e com a coordenação geral da política de alimentação e 

nutrição do Ministério da Saúde, que disponibilizaram  passagens e estadias para alguns participantes do curso NBCAL em 
Belém do Pará. 

5. Parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde de São Luis do Maranhão, Ceará e Amapá para pagamento de diárias aos 
participantes do curso NBCAL em Belém do Pará.  

6. Parceria com a Prefeitura Municipal de Saúde e Coordenação de Vigilância Sanitária (COVISA) SP para a realização do curso 
de capacitação em monitoramento da NBCAL em São Paulo.      

7. Encaminhamento dos projetos:  

Brazil Foundation 

 

Capacitação de Lideranças para Proteção Legal do Aleitamento Materno, cujo objetivo geral é contribuir 
para a proteção da prática do aleitamento materno e da alimentação infantil apropriada e, conseqüentemente, para a melhoria da 
saúde das crianças pequenas, por meio da implementação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras, através  da capacitação de profissionais de saúde para a realização de 
monitoramentos periódicos sobre o cumprimento da NBCAL e Lei 11.265/2006.  

Petrobrás -  O direito da criança à alimentação saudável: como estamos 20 anos após a aprovação da NBCAL - Norma 
Brasileira de Comercialização de alimentos para Lactentes?, cujo objetivo geral é verificar em que medida a NBCAL está 
sendo cumprida, em âmbito nacional, com relação à rotulagem dos produtos, à promoção comercial em diferentes meios, à 
informação dirigida para leigos e profissionais de saúde e propor ações para aperfeiçoar sua efetivação.           



         

3. Comunidades Amigas das mulheres, das meninas e dos meninos.  

Objetivos: 
A. Práticas adequadas para a promoção e proteção da nutrição infantil, articuladas e  realizadas pela população civil e pelos governos 
para melhorar a condição de vida das mulheres e crianças e para validar os seus direitos. 
B. Atividades comunitárias organizadas e fortalecidas por um modelo para melhorar a saúde das mulheres, meninos, meninas e para 
o exercício de seus direitos.  

Resultados 
Regionais 
esperados 

Atividades 
programadas 

2007 

Resultados obtidos 
 2007 

Atividades programadas 2008 

1 Um modelo 
educativo 
desenvolvido e 
avaliado em 4 
países para a 
implementação 
dos 10 passos 
para o 
aleitamento bem 
sucedido em 
nível comunitário 
e para a 
promoção do 
conteúdo da 
Convenção 

Reprodução do 
curso 
Aconselhamento 

em amamentação 
através da 
discussão de 
casos

  

Avaliação do curso 
Aconselhamento 

em amamentação 
através da 
discussão de 
casos

   

1.1 Assessoria técnica para revisão,  atualização e 
ampliação da cartilha Promoção da Amamentação 
e Alimentação complementar  do programa Senac 
de Desenvolvimento Social.  

1.2 Realização de 3 Seminários sobre Alimentação 
para crianças de primeira infância  para o Projeto 
de Inclusão Social e Desenvolvimento Comunitário 

 

Programa de Promoção da amamentação e 
alimentação complementar  SENAC SP, realizados 
nos municípios de Santos, Bauru e Campinas. Como 
parte do mesmo projeto,  realizaram-se diversos 
cursos de capacitação nas cidades de São Carlos, 
São José do Rio Preto, Varginha, Alfenas para 

 

Continuidade 



Internacional dos 
Direitos das 
Crianças,  da 
Convenção 
Internacional 
Contra Toda 
Forma de 
Discriminação 
Contra a Mulher 
e da Convenção 
183 da OIT e leis 
nacionais 
conexas.   

estudantes de nutrição, medicina e outros 
profissionais da saúde.   

1.3 Realização da Palestra: Porque a amamentação 
é importante? para 58 alunos de do curso de 
graduação em Nutrição (UNIP-Jundiai).  

1.4 Apresentação e doação do vídeo amamentação 
á luz da primeira hora em escolas  

1.6   Realização da Oficina sobre alimentação 
complementar  SENAC Campinas. 

2. Rede de 
intercâmbio de 
experiências 
exitosas 
estabelecido e 
funcionando para 
os membros dos 
grupos 
comunitários em 
nível regional. 

2.1 Constatar 
grupos e entidades 
que trabalhem com 
o temas afins ao 
da IBFAN para 
elaborar atividades, 
divulgar 
informações e 
trocas de 
experiências*  

2.2 Participar dos 
Conselhos de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional, 
Conferências de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional e 
Conferências 
municipais  de 

2.1 Realização de palestras  com alunos das escolas 
municipais (1º grau) e federais (UFOP) sobre  O 
manejo do aleitamento materno e o funcionamento 
do Banco de Leite Humano Rotary da Amizade.  

2.2 Realização de Palestra na  Associação dos 
Diabéticos de Ouro Preto- ASSODIOP - sobre a 
Importância do pai e avós na amamentação. 
Divulgação na mídia (rádio, TV, jornal local)  

2.3 Seminário com a participação de profissionais 
de saúde de maternidades e coordenadores 
municipais do programa AM, ONGs e Universidades 
em Curitiba/PR  

2.4 Distribuição de material educativo, como, álbum 
seriados, revistas, folder, reproduzido pela SESA 
Curitiba/PR  

2.5 Mesa redonda, com apresentação das 
experiências de enfermeiras obstetras de três 
hospitais IHAC de Curitiba/PR.  

 

Continuidade das ações de 
promoção e incentivo ao 
aleitamento materno junto as 
comunidades.   

 

Criar e Implantar a lei de 
proteção Municipal ao 
Aleitamento Materno em Ouro 
Preto/MG 



Saúde.  

2.3 Participação 
em espaços de 
controle social das 
políticas públicas  

2.6 Distribuição do quadro estatístico da 
mortalidade infantil por município para reflexão 
sobre a mortalidade neonatal em Curitiba/PR  

2.7 Educação continuada nas unidades de saúde, 
hospitais e bancos de leite de Curitiba/PR  

2.8 Aumento na utilização do leite materno nas 
UTI s neonatais dos hospitais de referencia para 
alto risco de gestação em Curitiba/PR  

2.9 Educação continuada nos bancos de leite, 
unidades de saúde, ambulatórios de pediatria dos 
hospitais e maternidades em Curitiba/PR  

2.10 A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, 
regularmente tem realizado a visita das gestantes 
nas maternidades.  

2.11 Reuniões e treinamentos com profissionais de 
saúde, incluindo médicos obstetras e pediatras. 
Como iniciar amamentação na primeira hora de 

vida em Curitiba/PR  

2.12 Reunião em sala de espera com mães e 
grávidas da UBS e PSF, sobre a importância da 
amamentação. Curitiba/PR  

2.13 Entrevistas em rádios, TV s, Jornais e a 
montagem de uma barraca na boca maldita com 
divulgação da importância do aleitamento materno, 
principalmente na primeira hora de vida, o trabalho 
realizado pelas maternidades e USB. Curitiba/PR  



2.14 Repasse de informações enviados pela rede 
IBFAN para todos os coordenadores municipais de 
AM. Curitiba/PR  

2.15 Palestra sobre amamentação para alunos do 
curso de graduação em Nutrição no  V Encontro de 
Nutrição da UFVJM - Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina.  

2.16 Realização da II Gincana pela amamentação 
na zona leste de São Paulo.  Voluntariamente, 
participaram do concurso 72 unidades básicas de 
saúde. Os principais resultados foram: 

1- Aumento do volume de leite humano em  
dois bancos de leite; 

2- Implantação de rotinas que promovem o 
aleitamento entre crianças 
institucionalizadas em creches; 

3- Decoração das Unidades básicas durante 
toda SMAM; 

4- Criação de parodias sobre o tema da SMAM 
2007; 

5-  Monitoramento da promoção comercial em 
estabelecimentos comerciais; 

6- Envolvimento e participação de entidades 
civis, ONGs, funcionários da saúde e 
Educação e outros (1400 participantes)  

2.17 I I I ação desarmamento a favor dos bebês 
Durante o ano de 2007 foram realizadas ações de 
conscientização entre as famílias sobre os malefícios 
ocasionados por bicos artificiais. 
Estes objetos foram posteriormente doados pelas 



comunidades (totalizando 3000 u) e destruídos em 
local publico com ajuda de um rolo compressor.  

2.18 Cursos de Manejo Clinico em amamentação 
para profissionais  das Unidades Básicas com  nível 
superior e médio (16 horas) 5 turmas capacitadas 
(130 participantes)  

2.19 Cursos de sensibilização e atualização em 
aleitamento materno para agentes comunitários de 
saúde na região de São Mateus (16 horas) 
Sensibilização do tema para  130 agentes 
comunitários de saúde 

1. Audiência Pública com as drogarias da 
região de São Mateus (movimento 
organizado pela Vigilância Sanitária). 

2. Primeira Sensibilização de Diretores e 
coordenadores de creches para Temática 
Aleitamento Materno. Este evento teve como 
principal objetivo instrumentalizar os 
funcionários das creches para importância 
do aleitamento materno e técnicas para 
alimentação de crianças com copinhos.  

2.20 Palestra no município de Pontal : Vantagens do 
AM para redução da morbi-mortalidade Infantil com 
a Participação de 60 profissionais da Rede Municipal 
e escolares de nível médio.  

2.21  Solenidade de Abertura da SMAM na Câmara 
Municipal. Palestras 

 

Debates e Café da Manhã 
com as mães: Palestra com a participação de 60 
profissionais e 30 mães.  

2.22 Palestra sobre a SMAM na Maternidade Sinhá 



Junqueira com a participação de cerca de 50 
profissionais, (nutrição, enfermagem, medicina).  

2.23 Jaboticabal: Campanha de esclarecimento para 
doação de Leite Humano para o BLH do HCFMRP-
USP 
2.24 Divulgação através de cartazes da SMAM e 
orientações sobre a importância da amamentação e 
do Leite materno.  

2.25 Palestra em Monte Alto sobre a Importância do 
AM e sobre as leis que Protegem a Maternidade e 
NBCAL- Presença de cerca de 200 pessoas entre 
profissionais da saúde, autoridades e pessoas da 
comunidade.   

2.26 Conversa com mães, gestantes e puérperas na 
unidade básica de Saúde Prof. Helio Lourenço em 
Ribeirão Preto/SP.  

2.27 Palestra para os jovens da escola de primeiro 
grau do bairro: Presença de 08 mães com seus 
bebês e 6 gestantes e acompanhantes.Cerca de 35 
jovens e crianças.  

2.28 Palestra na Divisão Regional de Saúde para 
profissionais dos municípios pertencentes à região 
sobre o tema da Semana e como trabalhar a 
Amamentação nas unidades de saúde. Presença de 
80 profissionais, feita distribuição de materiais, 
cartazes folderes, slides, etc.  

2.29  Divulgação da amamentação na Praça Central 
da cidade de Ribeirão Preto : com a presença de 
todas as entidades e grande afluxo de público. 



Houve encenação de peça alusiva à Semana por 
grupo de teatro. Distribuídos mais de 5000 
panfletos. Feitas orientações individuais às 
gestantes e orientações sobre onde procurar ajuda 
se tiver alguma dúvida ou dificuldade na 
amamentação.  

2.30  Caminhada pela Amamentação no Parque Luiz 
Roberto Jábali 

 
Após caminhada houve 

apresentação do Coral da opera Minaz e encenação 
da peça de teatro alusiva ao tema da SMAM.  Cerca 
de 200 participantes.  

2.31 Durante todo o mês de agosto houve palestras 
e apresentação do grupo de teatro em todas as 
unidades básicas de saúde, (cerca de 40) e de 
palestras às mães e gestantes com o encerramento 
em homenagem a 150 mulheres que estavam no 
momento amamentando seus filhos.  

2.32 Cerimônia de encerramento  da SMAM  com 
mais  300 participantes, houve apresentação da 
banda da Polícia Militar, do grupo de teatro Los 
Muchos , com a presença de autoridades e 
profissionais de saúde.  

2.33 Durante todo o mês de agosto houve 
veiculação em todos os meios de comunicação: 
rádio, televisão, jornais e revistas sobre a SMAM, as 
atividades do BLH e da Secretaria Municipal da 
Saúde sobre a Semana Mundial da Amamentação.  

2.34 Mural expositivo sobre a Semana Mundial de 
Aleitamento Materno nas UBS, no Banco de Leite, 
nas Maternidades e Universidades. 



 
2.35 Divulgação   dos benefícios da amamentação e 
as ações do BLH -Estágio para residentes e 
doutorandos da FMRP-USP e alunos de 
aprimoramento em fonoaudiologia.  

2.36 Lançamento do vídeo Amamentação na 
primeira meia hora, proteção sem demora, no 
Fecomércio Federação do Comércio de SP) que foi 
enviado gratuitamente através do SENAC p. toda as 
instituições que solicitaram (cerca de 3 mil vídeos).  

2.37 Disponibilização da cartilha aleitamento 
materno e alimentação complementar,  em cd e 
também on-line através do site do SENAC. Foram 
enviados cds deste material a pessoase grupos  que 
solicitaram via e-mail através do SENAC. 
www.senac.br/terceirosetor/amamentação/capacita/

 

manual2/manual.htm.  

2.38  Produção de um filme em DVD (25 minutos) 
sobre as atividades do BLH Rotary da Amizade em 
parceria com a Escola de Nutrição da UFOP e Pró-
Reitoria de Extensão  PROEx sob coordenação da 
Professora Miriam Carmo Rodrigues.  

2.39 Apresentação de trabalhos no COMAM: - 
História da Amamentação em OP e fatores 

associados a adesão ao aleitamento materno 
exclusivo nas mães de recém nascidos na Santa 
Casa da Misericórdia de Ouro Preto- MG, 2007 .  

2.40 Ampliação do número de estagiários no BLH 
de Ouro Preto.  

http://www.senac.br/terceirosetor/amamenta��o/capacita/


2.41 Abertura da Semana Munidal da Amamentação 
em Porto Alegre com Palestra: O que é a 
WABA/SMAM.  

2.42 Palestra no Hospital São Camilo de Esteio de 
Porto Alegre com o tema Aconselhamento em 
Amamentação  

2.43 Entrevista para a rádio FEEVALE em Porto 
Alegre.  

2.44 Apresentação da WABA/SMAM para 
nutricionistas (reunião do SISVAN regional) em 
Porto Alegre.  

2.45 Aula no curso da IUBAAM SMS Porto Alegre: 
como colher uma história de amamentação.  

2.46 Aula no curso da IUBAAM SMS Porto Alegre: 
malefícios de chupetas e mamadeiras.  

2.47 Aula no curso da IUBAAM SMS Porto Alegre: 
Aconselhamento em amamentação.  

2.48 Aula no Curso da IUBAAM (situação da 
amamentação; recomendações atuais; política 
nacional; Dez Passos da IUBAAM).  

2.49 Palestra em Gravataí, Porto Alegre na Oficina 
IHAC: Manejo AM.  

2.50 1º Encontro Gaúcho de Bancos de Leite. 
Participação na organização e na coordenação de 
mesa redonda. 
2.51 Palestra na Secretaria Municipal de Saúde de 



Estância Velha em Porto Alegre: Importância da 
Amamentação e Aconselhamento.  

2.52 Capacitação do PIM (Primeira Infância Melhor) 
em Sapiranga  palestra: Anatomia, Fisiologia e 
Manejo da Amamentação. 
Semana do Parto Respeitoso  Parque Farroupilha 
 distribuição de folder.  

2.53 Desenvolvimento de atividades lúdicas sobre 
Amamentação na Feira Comunitária do Morro da 
Cruz, Porto Alegre: desenhos para colorir, bonecas 
que amamentam, quebra-cabeça, mama-cobais.  

2.54 Semana da Alimentação.  Oficinas sobre 
Aleitamento Materno na PUC Porto Alegre.  

2.55 Oficina com dirigentes de creches municipais 
da Secretaria M. de Educação sobre  como ajudar 
as mães a continuar amamentando.  

2.56 Oficina com 80 crianças  confecção de 
cartazes sobre Amamentação na Vila Laranjeiras. 
Parceria COEP, Banco do Brasil, ACM e IBFAN Porto 
Alegre.  

2.57 Entrevista na TVE, Porto Alegre, sobre 
Aleitamento Materno na Semana da Alimentação.  

2.58 Oficina de Aleitamento Materno para 
participantes da Conferência Estadual de Segurança 
Alimentar em Porto Alegre 

   



   
4. Alimentação infantil em situações de emergência  

Objetivos: 
A. Diretrizes fundamentais sobre alimentação infantil em situações de emergência e desastres, implementadas em políticas 

nacionais e internacionais. Grupos IBFAN, pessoal institucional e grupos de apoio às mães, capacitados em normas 
internacionais de alimentação ótima de lactentes em situações de emergência e desastres. 

B. Estimular o uso de leite materno sem uso de mamadeiras em situação de emergência.   

Resultados Regionais 
esperados 

Atividades programadas 
2007 

Resultados obtidos 
 2007 

Atividades programadas 
2008 

1. Grupos IBFAN, coalizões 
nacionais de emergência e 
grupos comunitários 
capacitados em normas básicas 
de alimentação infantil ótima 
em situações de desastres. 

1.1 Elaboração de uma reunião 
sobre Amamentação em 
situações de emergências

  

1.1 TToma- publicado artigo 
Alternativas de alimentação 

do lactente quando a 
amamentação natural não é 
Indicada no livro lançado em 
dezembro chamado Jornadas 
Científicas do NISAN 
2006/2007  

1.2 Tradução para o português 
do Guia alimentação de 
lactentes e crianças pequenas 
em situações de emergência.  

1.3 Disponibilização  do Guia  
alimentação de lactentes e 
crianças pequenas em 
situações de emergência para 
dowload no site da IBFAN.   



2. Impedir doações de 
mamadeiras e fórmulas para 
serem utilizadas em situações 
de emergências e desastres.    
3. Processo de intercâmbio de 
experiências entre grupos 
regionais envolvidos em 
situações de emergência    

    

Acontecimentos mais importantes (pontos culminantes) 

O que foi planejado, mas não foi realizado e por quê? 

O que não estava planejado, mas foi realizado e por quê? 
1. Recursos financeiros para tradução do Guia alimentação de lactentes e crianças de pequenas em situações de emergência que 

foram destinados integralmente para as despesas da sede da IBFAN Brasil.                 



   
5. Proteção da amamentação em situação de HIV  

Objetivo: os conhecimentos adquiridos sobre a alimentação infantil em situação de HIV e o direito das mulheres de tomarem 
decisões informadas, respaldadas por grupos IBFAN.  

Resultados Regionais 
esperados 

Atividades programadas 
2007 

Resultados obtidos 
 2007 

Atividades programadas 
2008 

1.  Grupos IBFAN 
conscientizados ao máximo 
sobre a necessidade de 
respaldar o direito das 
mulheres e suas decisões 
informadas em relação à 
alimentação infantil. 

1.1  Avaliação do  curso 
Aconselhamento em 
alimentação de lactentes e 
crianças de primeira infância: 
um curso integrado para 
verificar sua aplicabilidade a 
agentes comunitários 
de saúde; esta ultima forma de 
avaliação será feita por Dra 
Tereza Toma, membro da 
IBFAN em seu projeto de 
Doutorado.  

1.1 Participação  da I Jornada 
Científica de Enfermagem da 
Maternidade do Hospital 
Regional Homero de Miranda 
Gomes de  São José, na 
qualidade de ministrante da 
palestra intitulada: O 
significado da privação do ato 
de amamentar para o ser-
mulher/mãe HIV positivo. 

                 

2. Ações concretas que unam  
os direitos das mulheres com 
as decisões informadas sobre 
alimentação infantil, incluídas 
nas políticas sobre HIV. 

2. 1 Ações do BLH Rotary da 
Amizade em Ouro Preto/MG 

2.1 Ministrado  palestra  na 
Universidade Estadual de 
Campinas  Faculdade de 
Ciências Médicas, abordando o 
tema: A problemática do 
HIV/AIDS e outras viroses na 
amamentação . Participaram 
da atividade cerca de 60 
profissionais de saúde e 
médicos residentes da área de 
Ginecologia e Obstetrícia. 

 

Aumentar as  doações 
de leite humano a ser 
pasteurizado para 
doarmos aos bebês de 
mães portadoras de 
HIV em Ouro Preto/MG   



 
2.2 Melhoria na  atenção para 
observação de Cartão de 
gestantes em Ouro Preto/MG.   

2.3 otimização do  apoio às 
portadoras de HIV e seus 
filhos.  

2.4 Manutenção dos convênios 
em apoio às atividades do BLH 
Rotary da Amizade em Ouro 
Preto/MG   

                    



   
6. Proteção do Direito a Maternidade (proteção legal)  

Objetivo: Campanha maciça em defesa dos direitos de proteção a maternidade em 11 paises. Grupos IBFAN e coalização nacional 
ativamente comprometidos com um trabalho a favor da proteção dois direitos das mães trabalhadoras.    

Resultados Regionais 
esperados 

Atividades programadas 
2007 

Resultados obtidos 
 2007 

Atividades programadas 
2008 

1. Grupos IBFAN e parceiros 
ativos em proteção dos direitos 
da Maternidade e 
implementação de leis e 
normas nacionais especificas 
em 11 paises  

1.1 Participação de debates e 
mobilizações acerca da 
ampliação da licença 
maternidade no Brasil 
Divulgado a nova legislação 
acerca da licença maternidade 
no Brasil, junto a casais 
grávidos, gestantes e 
acadêmicos de Enfermagem.  

1.2 Pressão social junto aos 
Deputados Federais para a 
aprovação da extensão da 
licença maternidade para 6 
meses (aprovado em primeira 
instancia).  

1.3 Criação de  um decreto lei 
para 8 municípios, incluindo 
Curitiba,  instituindo 6 meses 
de licença maternidade.  

1.4 Palestra na Universidade 
de Ribeirão Preto sobre a 

 

Acompanhar o processo 
do projeto da Senadora 
Patrícia Sabóia e a 
adesão dos empresários  
para ampliação da 
licença maternidade 
para 6 meses.   

 

Ampliar o 
esclarecimento para as 
gestantes e 
profissionais de saúde 
de Ouro Preto/MG.  



Legislação de Proteção à 
Maternidade. Presença dos 
alunos do Curso de 
Enfermagem, Nutrição e 
Fonoaudiologia. 

2. Informação sobre proteção 
da maternidade distribuída a 
grupos em 22 países ALC     

3. Campanha maciça realizada 
sobre proteção da maternidade 
em 11 países    

    

7. Fortalecimento da Rede  

Objetivo: Incrementar a efetividade dos grupos IBFAN  

Resultados Regionais 
esperados 

Atividades programadas 
2007 

Resultados obtidos 
 2007 

Atividades 
programadas 2008 

1. Planos nacionais 
desenvolvidos pelos grupos 
IBFAN 

1.1  novo regimento interno.  

1.2 Curso na NBCAL em Belém 
do Pará para expansão da 
Rede no local.  

1.3 Criação da lista de 
discussão  do próximo 
Encontro  Nacional e 
atualização do site do ENAM   

1.4  realização das atividades 
previstas no projeto 

1.1 Realização do Curso NBCAL 
em Belém do Pará para 40 
profissionais de saúde.  

1.2 Realização do Curso NBCAL 
em São Paulo para 40 
profissionais de saúde  

1.2 Realização da algumas 
atividades previstas no projeto 
MJ. ( homepage, treinamento, 
confecção de materiais e coleta 
de dados para o monitoramento 

 

Realização do X 
Encontro 
Nacional de 
Aleitamento 
Materno em 
Belém do Pará  

 

Realização da 
Assembléia Geral 

 

Ordinária para 
eleição da nova 
diretoria (2008-
2010) 



encaminhado ao MJ. 
(treinamento, monitoramento, 
seminários regionais, DVD, 
cartilha, homepage, 
publicações)  

1.5  Reunião anual dos 
conselhos consultivos  

1.6  Assembléia Geral ordinária  

1.6 Propor a renovação do 
Termo de Cooperação e Ação 
Conjunta entre a IBFAN e o 
IDEC   

nacional)  

1.3 Realização da reunião anual 
do conselho consultivo da 
IBFAN.  

1.4 Realização da Assembléia 
Geral Ordinária.  

1.5 Divulgação  sobre o trabalho 
da IBFAN no Encontro Mineiro 
de Aleitamento Materno  

 
Reuniões dos 
Conselhos 
Consultivos no 
ENAM.  

 
Desenvolvimento 
do projeto Ações 
NBCAL (MJ) até 
setembro de 
2008.  

 

Desenvolvimento 
dos projetos 
Petrobrás e 
Brazil 
Foundation, se 
aprovados. 

2. Melhorar os canais de 
comunicação, coordenação e 
prestação de contas.  

2.1. Concretização da página 
eletrônica da IBFAN.  

2.2 Concretização da página 
eletrônica do ENAM.  

2.3 Concretização do Boletim 
Virtual bimestral da IBFAN. 

 

Manutenção das 
páginas 
eletrônicas da 
IBFAN e do 
ENAM.  

 

Edição de 6 
boletins virtuais 
da IBFAN Brasil 

3. A formação da opinião 
pública se deve aos 
conhecimentos especializados 
e capacidades dos grupos 
IBFAN    

 

Acontecimentos mais importantes (pontos culminantes) 



 
Publicamos  duas edições do Boletim eletrônico da IBFAN, cuja edição é de responsabilidade de Luciana Peregrino. O 
mesmo é encaminhado aos membros, conselheiros, apoiadores, financiadores e simpatizantes. O conteúdo é 
elaborado a partir de matérias, artigos, acontecimentos e noticiais do site. Espera-se que o boletim seja um bom 
canal de comunicação entre a coordenação e os membros e que sirva para a divulgação de fatos importantes ligados 
a nossa área de atuação.    

O que foi planejado, mas não foi realizado e por quê? 

O que não estava planejado, mas foi realizado e por quê?     

8. Fóruns internacionais e reuniões nacionais para Tomada de Decisões.  

 

Participação de representante da Rede  IBFAN- Brasil, da  7ª Reunião Plenária da Comissão Nacional de Monitoramento e 
Avaliação da Implementação do Pacto Nacional pela  Redução  da Mortalidade Materna e Neonatal e 1ª Plenária da Rede 
Norte Nordeste de Perinatologia, realizada em Brasília, DF nos dias 6 e 7 de dezembro de 2007  

 

Participação de membro da IBFAN   no Comitê Estadual  de Mortalidade Materna SES/SC na qualidade de membro suplente.    

 

Participação de membro da IBFAN do Grupo Técnico de Revisão da Caderneta de Saúde da Criança  e Adolescente da 
Secretaria de Saúde da Cidade de Florianópolis, SC. Revisado a parte referente ao tema aleitamento materno. Nomeada 
através da Portaria SS/GAB/Nº 117/2007.  

 

Participação de membro da IBFAN no Comitê Estadual de Aleitamento Materno em Minas Gerais  

 

Participação efetiva de membro da IBFAN na Formação do Comitê Estadual  de Aleitamento Materno do Estado de SP  

 

Participação efetiva de membro da IBFAN da Comissão Estadual de BLH/SP  

 

Coordenação e participação  de 6 reuniões com o Comitê de Promoção e Proteção ao Aleitamento Materno na região de São 
Mateus e 3 reuniões com a Comissão de Promoção ao Aleitamento da Zona Leste (Coordenadoria Regional de Saúde Leste) 



  
Participação efetiva de membro da IBFAN  no Comitê Interinstitucional de Aleitamento Materno do Estado de MG BH  

 
Participação efetiva de membro da IBFAN  no Comitê de Mortalidade Materno-infantil do Município de Ouro Preto/MG  

 
Participação efetiva de membro da IBFAN  no Comitê de Mortalidade Materno-infantil da Santa Casa da misericórdia de Ouro 
Preto/MG.  

 
Participação efetiva de membro da IBFAN no comitê assessor da área da saúde da criança e aleitamento materno do 
Ministério da Saúde.  

 

Participação de membro da IBFAN  em reuniões da Sociedade Mineira de Aleitamento Materno.  

 

Participação na Oficina Pão e Beleza do Banco do Brasil para apresentação do que  é /o que faz a IBFAN.  

 

Participação na Conferência Municipal de Segurança Alimentar  entrega de folder elaborado pelo Grupo. Participação em 
grupos de trabalho. Encaminhamento de dez propostas em favor da amamentação (aprovadas). Coordenação de Mesa 
redonda em Porto Alegre.   

 

Participação da IBFAN Brasil no Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Jundiaí/SP   

        


