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1. O QUE É O COLETIVO GLOBAL PRO-AMAMENTAÇÃO

É uma iniciativa liderada pelo UNICEF e OMS desde final de 2015, inicialmente denominada BAI – 
Breastfeeding Advocacy Initiative -  com o objetivo principal : trabalhar pela defesa (advocacy) da 
amamentação, colocando em conjunto organismos ou redes que atuam nesse tema internacionalmente, 
governamentais ou da sociedade civil e das Nações Unidas. A rede IBFAN integra este grupo. 

Como funciona: Tem funcionado por reuniões mensais por telefone/internet, 
agrupando todos os parceiros e também através de 3 grupos de trabalho 
e um grupo coordenador; realiza também uma reunião anual presencial.  

Objetivos específicos:

Advocacy para aumentar o financiamento para o incremento das taxas de amamentação 1. 
desde o nascimento até dois anos.
Implementar integralmente o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do 2. 
Leite Materno e as resoluções pertinentes da Assembleia Mundial da Saúde por meio de 
fortes medidas legais que sejam aplicadas e monitoradas de forma independente por 
organizações livres de conflitos de interesse.
Implementar políticas remuneradas de licença familiar e de amamentação no local de 3. 
trabalho, com base nas Convenções e Recomendações de proteção à maternidade da 
Organização Internacional do Trabalho como requisito mínimo, incluindo provisões para o 
setor informal.
Implementar os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno em maternidades, 4. 
incluindo o leite materno para recém-nascidos doentes e vulneráveis.
Melhorar o acesso a habilidades de aconselhamento especializado em amamentação 5. 
como parte de políticas e programas abrangentes de amamentação nas unidades de 
saúde.
Fortalecer os laços entre as unidades de saúde e as comunidades e incentivar redes 6. 
comunitárias que protejam, promovam e apoiem o aleitamento materno.
Fortalecer os sistemas de monitoramento que acompanham o progresso das políticas, 7. 
programas e recursos para atingir metas nacionais e globais de aleitamento materno.

2. PARCEIROS

1000 Days | Academy of Breastfeeding Medicine | Action Against Hunger | Alive and 
Thrive | Bill and Melinda Gates Foundation | Carolina Global Breastfeeding Institute 
| Centers for Disease Control and Prevention | Concern Worldwide | Helen Keller 
International | International Baby Food Action Network | International Lactation Consultant 
Association | Nutrition International | New Partnership for Africa’s Development | PATH | 
Save the Children | UNICEF | United States Agency for International Development | WHO 
| World Alliance for Breastfeeding Action | World Bank | World Vision International

1



3. REUNIÃO PRESENCIAL DE 2018

Objetivos da reunião:

Analisar os progressos realizados, obtendo um acordo sobre as prioridades estratégicas para 
2018-2019, incluindo:

Reforçar a compreensão dos laços entre a amamentação e o empoderamento das • 
mulheres e a igualdade de gênero e aumentar a colaboração com parceiros e 
comunidades relevantes, especificamente nas áreas de Género e Saúde Materna, 
Neonatal e Infantil (MNCH);
Advogar para aumentar a atenção e o financiamento para programas de amamentação, • 
como parte da agenda de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres;
Elaborar um roteiro que leve ao G7, a Conferência “Women Deliver” e outras  • 
oportunidades  para  a  inclusão do aleitamento materno como crucial para a igualdade 
de gênero, saúde da mulher e empoderamento.

Fortalecer ainda mais a apropriação de atividades e resultados de advocacy coletivo • 
entre os parceiros, inclusive por meio de grupos de trabalho coletivos e melhoria na 
comunicação entre os membros, além de compartilhar sucessos e desafios na realização de 
metas estratégicas;
Explorar áreas de oportunidade para apoio coletivo de advocacy regional e nacional.• 

Resumo de pontos importantes da reunião:

I. Apresentações

Balanço das atividades realizadas no ultimo ano (2017), pela representante do UNICEF, 
France Begin:

Lançamento público do COLETIVO GLOBAL PRO-AMAMENTAÇÃO em julho de 2017 1. 
combinado com lançamento de nova pesquisa e instrumentos de coleta: - scorecard e Guia 
sobre investimento;
Cobertura de mídia e presença em eventos de alto nível;2. 
WHA 2018: apoio à elaboração de uma resolução;3. 
Ferramentas de advocacia: estrutura de mensagens, vários resumos, Scorecard e Casos 4. 
sobre investimento;
Novo site - unicef.org/breastfeeding; 5. 
Estabelecimento de grupos de trabalho: Defesa de Direitos, Alianças, parcerias; e Revisão 6. 
de Evidências Cientificas;
Critérios de adesão ao GBC: finalização da Declaração de Conflito de Interesse.7. 

ScoreCards – a analise deste instrumento de coleta de dados por pais em 2017 em 194 
países mostrou que:

Nenhum país tem uma pontuação alta nos indicadores de oito políticas e programas;• 
Apenas seis países alcançam o desempenho recomendado em mais de quatro dos • 
indicadores;
Apenas 23 países atingiram a meta global de 2030 de amamentação exclusiva por seis • 
meses - esta é uma chamada global urgente para as políticas de saúde.
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Casos sobre investimento – foi apresentado também o trabalho realizado por dois parceiros do 
GBC -  1000 days e Alive & Thrive – sobre medidas da não realização de investimentos quando 
a amamentação não é implementada (custos de não amamentar) – estima-se em 119 bilhões de 
dólares de perdas nos países de China, Índia, Nigéria, Indonésia, México. Mostram que para cada 
1 US$ investido haveria um retorno de 35 US$ em economias para o país.
Foram mostrados também os folhetos criados pelo UNICEF sobre as diferentes ações com mensagens 
relacionadas aos objetivos específicos do GBC, qual seja, sobre aleitamento em emergências, 
Código, apoio no início da vida e igualdade de gênero -  que podem ser baixados do site do 
UNICEF.

Balanço das atividades realizadas no último ano (2017), pelo representante da OMS, Larry 
Grummer-Strawn:

Lançamento dos 2 instrumentos de monitoramento do Código – NETCODE – um para 1. 
monitoramento continuado e outro para avaliação periódica de violações; informado que 
existem fundos para este trabalho em alguns países, da OMS; e da parte de UNICEF há 
fundos para países de Africa e Asia.
Atualização sobre o Guia de Alimentação Infantil nas Emergências;2. 
Guia sobre os 10 passos da IHAC – revisão sistemática e Guia operacional sobre a IHAC 3. 
revisada.
Elaboração de uma Resolução a ser apresentada na Assembleia Mundial de Saúde de 4. 
maio/2018 e tentativa de organizar de eventos paralelos sobre nossa temática.

Balanço de atividades pela técnica do GBC/UNICEF Irum Taqi: mostrados os eventos e mídia em 
que se deu publicidade a esta iniciativa em 2017; 

Foi apresentado o desenvolvimento de um plano para lidar com assuntos ou formas de mídia negativas 
à nossa temática – liderado por Berlin Rosen (contratado para este fim); o arrazoado por trás disso é 
que  Grupos influentes - empresas de fórmulas, Fed Is Best e Courtney Jung, por exemplo - foram bem 
sucedidos em pintar problemas com a amamentação de forma a tentar envergonhar ou culpar as mulheres 
que amamentam. Eles também têm feito uma campanha para valorizar a fórmula infantil, utilizando-se 
de uma causa de empoderamento das mulheres, obscurecendo a ciência por trás da amamentação e 
destacando políticas e práticas culturais que a tornam difícil. Neste momento, quando a amamentação é 
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distorcida como um símbolo de opressão, precisamos mudar a conversa, fazer nossas vozes serem ouvidas 
e estar prontos para revidar os ataques feitos por esses grupos de interesses especiais e seus apoiadores. 

Alison Stuebe,  do Carolina Global Breastfeeding Institute  apresentou um trabalho sobre 
Amamentação e Gênero, provocando interessante discussão sobre a diferença entre “empowerment” 
e “enabling” – pois a maioria dos participantes entendem que empoderamento significaria dar a 
mulher o protagonismo da luta (no caso, pela amamentação) de forma individual, dependendo de 
sua educação, local de poder na sociedade ou no trabalho, etc; enquanto que “enabling” carrega um 
significado mais amplo quanto ao protagonismo dessa luta a qual seria da sociedade como um todo.  

Evelyne Guindon do Women Deliver fez uma apresentação sobre este grupo e seu future evento em 2019 
no Canada, Vancouver, Junho 3-6.  Foi notada a ausência de menção a amamentação em sua fala. No 
entanto, notou-se grande interesse de parte do UNICEF de que se trabalhe para que o GBC participe 
deste evento (já se percebia pela Agenda inicial enviada a todos a inclusão deste evento como prioritário. 

Edwyn Shiell, consultor de políticas do SUN (Scaling Up Nutrition, presente em 60 países) fez apresentação 
por vídeo. No GBC esteve entre os participantes, também pela OMS, a Sra Thahira Mustafa, que 
é ex consultora de políticas do SUN. Esta iniciativa comporta 186 empresas que se comprometem 
publicamente a ampliar a nutrição, tanto por meio de nossa plataforma global quanto pelo crescimento 
das plataformas nacionais, das quais 45 empresas multinacionais com compromissos globais.
Esta fala esteve como parte de um painel onde participaram Roger Mathisen, do A&T 
que atua no sudeste asiático, Viet Nam; também Amal Salim, da WABA, que atua 
em Penang e Irum Taqi pelo UNICEF.  Pretendia-se discutir apoio regional e a países. 

II. EVENTOS prioritários para próximos meses

Um trabalho importante foi tentar identificar e priorizar eventos que ocorrerão nos 
próximos meses e ate 2019 onde possamos incluir nossas demandas e missão do GBC. Foram 
identificados 15 eventos que ocorrerão, e em grupo discutiu-se e votou-se, priorizando:

AMS – maio 2018 e maio 2019
Codex – novembro 2018
WBC 3 – novembro 2019
Women delivery – Junho 2019
G7 – junho 2018 e junho 2019
Centenário da OIT – 2019

Cada parceiro presente teve 5 minutos para apresentar seus eventos ou suas atividades prioritárias. 

A IBFAN apresentou:

WBTi – Arun Gupta descreveu que haverá o lançamento de resultados de 93 países do WBTi no side 
-evento da AMS, em maio 2018. Marina Rea explicou rapidamente o que será o WBC 3 no Rio de Janeiro 
(Brasil) em novembro de 2019. Diversos parceiros, incluindo OMS e UNICEF, se interessaram para se 
engajar neste evento, e se houver fundos, serão parte de um evento preparatório no Rio em novembro 
de 2018. Também estão interessados: ABM, ILCA, WABA, LLLI, Carolina Global BF Institute, HKF. 
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