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CONFLITOS DE INTERESSES E POLÍTICA QUANTO A PATROCÍNIO DO ENAM/ENACS/ WBC/WCFC
Os organizadores têm como política não aceitar patrocínio de qualquer fonte com conflito de interesses, como de
fabricantes de alimentos para crianças pequenas e equipamentos relacionados. Os participantes deste Encontro
são, portanto, solicitados a seguir a mesma política ao buscar fundos ou patrocínio para sua participação.
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DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
UM CHAMADO À AÇÃO
Nós, cidadãos do mundo, exortamos todos os governos, profissionais, empresas e todas as
pessoas a implementar o direito das crianças a serem amamentadas e o direito das mães a
amamentar. As mães têm o direito soberano sobre seus próprios corpos e o direto de fazer
escolhas informadas e os Estados têm o dever de garantir que não enfrentem obstáculos à
amamentação e à alimentação complementar saudável.A amamentação é um dos recursos
mais importantes para enfrentar a crise climática, as desigualdades sociais e a violência.
Faz parte da necessidade imperativa de proteger o meio ambiente e dar às gerações futuras
a oportunidade de uma vida melhor e digna. A amamentação promove crescimento saudável
e empatia desde o início da vida e é o mais importante antídoto contra a violência.
Esta é a conclusão dos debates do XV Encontro Nacional de Aleitamento Materno (XV ENAM), V Encontro
Nacional de Alimentação Complementar Saudável (V ENACS), III Conferência Mundial de Aleitamento Materno
(3rd WBC) e I Conferência Mundial de Alimentação Complementar (1st WCFC), realizados no Rio de Janeiro,
Brasil, de 11 a 15 de novembro de 2019. Para esses eventos, 2400 mães, profissionais e especialistas do Brasil
e 60 países da América Latina e do mundo se reuniram para avaliar os avanços na proteção, promoção e apoio
ao aleitamento materno desde 1981, quando o Código Internacional foi adotado.
Programas e incentivos à amamentação devem ser implementados para garantir que o direito humano ao
aleitamento materno seja respeitado. Deve-se limitar ou eliminar o consumo dos produtos ultraprocessados.
Amamentar por dois anos ou mais protege o meio ambiente e deve fazer parte dos esforços ecológicos para
salvar o mundo.
Existem documentos internacionais que incluem essa visão da amamentação e alimentação complementar
saudável, como o Convenção dos Direitos da Criança (CDC), o Código Internacional, as convenções da OIT, o
WBTi, a Declaração de Innocenti e outros. Devemos garantir que todos os processos de elaboração de políticas
estejam livres de influência comercial.
Para isso os participantes no 3º WBC / 15º ENAM / 5º ENACS / 1º WCFC declaram o seu compromisso com as
seguintes ações:
1. Continuação das políticas de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno e a alimentação complementar
saudável: com Comitê coordenador e financiamento necessário assegurado.
2. Proteção da maternidade no trabalho: 6 meses mínimo de licença maternidade paga para todas as
mulheres.
3. Proteção contra o marketing antiético de produtos que substituem a prática de amamentar: implementação
do Código Internacional e das leis nacionais.
4. Apoio ao parto humanizado com reforço à Iniciativa Hospital Amigo da Criança, aos bancos de leite humano,
ao cuidado mãe canguru e aos grupos de apoio mãe-a-mãe, mediante praticas de aconselhamento.
5. Emergências graves comprometem a saúde das crianças e nas emergências a amamentação deve ser o
primeiro recurso, seguindo as orientações internacionais.
Nós, cidadãos do mundo, continuaremos trabalhando para alcançar esses objetivos e lutando pelo cumprimento
desses instrumentos e fazemos um chamado a todos os governos e cidadãos do mundo a participar dessa luta.
Rio de Janeiro, 15 de Novembro de 2019
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DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas del mundo, lanzamos un llamado a todos
los gobiernos, profesionales, empresas y a todas las personas a respetar el derecho
de las madres, niños y niñas a la lactancia materna. Las madres tienen el derecho
soberano sobre sus propios cuerpos y el derecho a tomar decisiones informadas sobre
alimentación infantil, y los Estados tienen el deber de garantizar esos derechos para
que las madres no enfrenten obstáculos para amamantar y para lograr una saludable
alimentación complementaria.
La lactancia materna es uno de los recursos clave para enfrentar la crisis climática,
las desigualdades sociales y la violencia. Es parte de la necesidad imperiosa de proteger el medio ambiente y
brindar a las generaciones futuras la oportunidad de una vida mejor y digna. La lactancia materna promueve
el crecimiento saludable y la empatía desde el comienzo de la vida y es el antídoto más importante contra la
violencia.
Esta es la conclusión de los debates del 3º. Encuentro Mundial de Lactancia Materna (3rd WBC), Primer Encuentro
Mundial de Alimentación Complementaria (1st WCFC), XV Encuentro Nacional de Lactancia Materna (XV ENAM)
y V Encuentro Nacional de Alimentación Complementaria Saludable (V ENACS), celebrados en Río de Janeiro,
Brasil, del 11 al 15 de noviembre de 2019. En estos eventos, 2400 madres, profesionales, expertos y expertas de
Brasil, de 60 países de América Latina y de todo el mundo se reunieron para evaluar los progresos alcanzados en
la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna desde 1981, cuando se adoptó el Código internacional
de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna.
Deben implementarse programas e incentivos para asegurar que se respete el derecho humano a amamantar.
El consumo de productos ultraprocesados debe limitarse o eliminarse. La lactancia materna durante dos años o
más protege el medio ambiente y deber ser parte de los esfuerzos ecológicos para salvar el mundo.
Existen instrumentos internacionales que incluyen esta visión sobre lactancia materna y alimentación
complementaria saludable, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDC), el Código Internacional, los
Convenios de la OIT, el WBTi, la Declaración Innocenti y otros. Debemos asegurar que todos los procesos de
formulación de políticas estén libres de influencia comercial.
Con este fin, los y las participantes en el 3º Congreso Mundial y eventos conexos declaramos nuestro compromiso
con las siguientes acciones:
1. Continuar las políticas para la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna y la alimentación
complementaria saludable: con un comité coordinador y fondos necesarios asegurados.
2. Proteger la maternidad en el trabajo: licencia de maternidad remunerada mínima de 6 meses para todas las
mujeres.
3. Garantizar la protección contra la comercialización antiética de los productos que reemplazan la lactancia
materna: implementación del Código Internacional, Resoluciones relevantes AMS y leyes nacionales.
4. Apoyar el parto humanizado mediante el fortalecimiento de la Iniciativa Hospitales Amigos del Niño y la
Niña, los bancos de leche humana, el cuidado madre canguro y los grupos de apoyo de madre a madre, junto a
prácticas de consejería.
5. Implementar los lineamientos internacionales para que la lactancia materna sea el recurso principal durante
las emergencias que comprometen la salud de niños y niñas.
Nosotros y nosotras, seguiremos trabajando hasta alcanzar estos objetivos, batallaremos para que se cumplan
los lineamientos internacionales y exhortamos a todos los gobiernos, ciudadanos y ciudadanas del mundo a
unirse a esta lucha.
Rio de Janeiro, 15 de noviembre de 2019
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RIO DE JANEIRO DECLARATION
A CALL TO ACTION
We, citizens of the whole world, call on all governments, professionals, companies and
everybody to implement the right of children to be breastfed and of mothers to breastfeed.
Mothers have the sovereign right over their own bodies and States have a duty to ensure
that they do not face obstacles to breastfeeding nor healthy complementary feeding.
Breastfeeding is one of the most important resources to face the climate crisis
and social inequalities and violence. It is part of the imperative need to protect the
environment and give future generations the opportunity for a better and dignified
life. Breastfeeding promotes healthy growth and empathy from the beginning of life
and is the only antidote against violence.
This is the conclusion of the debates of the Third World Breastfeeding Conference (3rd WBC), First World
Complementary Feeding Conference (1st WCFC), XV Brazilian Breastfeeding Meeting (XV ENAM) and V Brazilian
Healthy Complementary Feeding Meeting (V ENACS), held in Rio de Janeiro, Brazil, from 11 to 15 November
2019. For these events, 2400 mothers, professionals and experts from Brazil, and 60 other countries from Latin
America and the rest of the world gathered to assess the progress made in the protection and promotion of
breastfeeding since 1981, when the International Code was adopted.
Breastfeeding programs and incentives must be implemented to ensure that the human right to breastfeeding is
respected. The consumption of ultraprocessed foods must be eliminated or limited. Breastfeeding for two years
and beyond protects the environment and must be part of the ecological efforts to save the world.
There are international instruments that include this vision of breastfeeding and healthy complementary feeding,
such as the Convention on the Rights of the Child (CRC), the International Code of marketing Breastmilk Substitutes
(Code), the ILO conventions, the World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi), the Innocenti Declaration and
others. We must ensure that all policy setting processes are free from commercial influence.
Participants in the 3rd WBC / 15th ENAM / 5th ENACS / 1st WCFC declare their commitment to the following
actions:
1. Continuation of policies for the protection, promotion and support of breastfeeding and healthy complementary
feeding: with a coordinating committee and the necessary funding secured.
2. Protection of maternity at work: 6 months minimum paid maternity leave for all women.
3. Protection against unethical marketing of products that replace breastfeeding: implementation of the
International Code and national laws.
4. Support for humanized childbirth by strengthening the Baby-Friendly Hospital Initiative, human milk banks,
kangaroo mother care and mother-to-mother support groups through counseling practices.
5. Serious emergencies compromise the health of infants; in emergencies breastfeeding should be the first
resource, implementing international guidelines.
We, citizens of the world, will continue working towards achieving these goals and fighting for compliance with
these instruments and we call on all governments and citizens of the world to join this fight.
Rio de Janeiro, 15 November 2019
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Elsa Regina Justo Giugliani
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Evangelia Kotzias Atherino dos Santos
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Alessandra lellamo
Annelies Allain
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Barbara Nalubanga
Cesar Victora
Elisabeth Sterken
Jean-Pierre Allain
Laurence Grummer-Strawn Maaike Arts
Marcos Arana Cederia
Marta Trejos
Patti Rundall

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Fernanda Mainier Hack - Coordenadora
Ana Basaglia
Cristine Nogueira Nunes
Fernanda Dias de Sá
Kamilla Carla Bertu Soares
Lucélia Fernandes
Marcus Renato de Carvalho
Raquel Mezzavilla
COMISSÃO FINANCEIRA
Fabiana Swain Müller - Coordenadora
Maria da Conceição Salomão
Maria Inês Couto de Oliveira
Marina Ferreira Rea
Maristela de Marchi Benassi
Valdecyr Herdy Alves
COMISSÃO ENAMZINHO/ENACSINHO
Elda Lima Tavares - Coordenadora
Abilene do Nascimento Gouvea
Fabíola Cassab Geila Felipe Cerqueira
Ivone Abolnik Amazonas
Jorginete de Jesus Damião
Margareth Magalhães Costa e Silva
Maria Cecília Quiben Furtado
Maria Lúcia Futuro Muhlbauer
Rosane Valéria Viana Fonseca Rito
MIL MÃES AMAMENTANDO
Rosane Valéria Viana Fonseca Rito - Coordenadora
Abilene do Nascimento Gouvea
Elda Lima Tavares
Flávia Bessa da Silva
Geila Felipe Cerqueira
Margareth Magalhães Costa e Silva
Maria Cecília Quiben Furtado
Maria da Conceição Salomão
Mariana Simões Barros
Mírian Torres Cordeiro
Tereza Tavares
COMISSÃO CULTURAL
Aline Rodrigues Corrêa Sudo - Coordenadora
Fernanda Dias de Sá
Jorginete de Jesus Damião
Margareth Magalhães Costa e Silva
Maria Lúcia Futuro Muhlbauer
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COMISSÃO VOLUNTARIADO
Juliana Martins Oliveira - Coordenadora
Abilene do Nascimento Gouvea
Flávia Bessa da Silva
Kamilla Carla Bertu Soares
Patrícia Lima Pereira Peres
Rosane Valéria Viana Fonseca Rito
ILUSTRAÇÕES E PROGRAMAÇÃO VISUAL
Cristine Nogueira Nunes
Thays Coutinho Gonçalves B Martins
Venicio da Costa Ribeiro Junior
SECRETARIA
Método Eventos
SITE
Zanda Multimeios de Informação

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Clarissa Mello
COBERTURA FOTOGRÁFICA
George Maragaia
Júlia Klopper
INSTITUIÇÕES QUE APOIARAM O EVENTO MIL MÃES
SESC-Rio (Feira de Atividades)
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
(1000 camisetas)
CEDAE (aguadeiros)
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Guarda Municipal (segurança)
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Atividade preparatória do ENAM.

Fernanda Mainier Hack (Comissão de Comunicação), Maria Inês Couto de Oliveira, Inês Rugani Ribeiro de
Castro (Comissão Executiva), Clarisse Mello (Assessoria de Imprensa), Silvia Lemgruber (Método), Fabiana
Swain Müller e Marina Ferreira Rea (Comissão Executiva).
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2. SUMÁRIO: O ENAM/ENACS/WBC/WCFC EM NÚMEROS
Mil Mães Amamentando
Mais de 1000 participantes, entre mães e seus bebês,
profissionais de saúde e educação, ativistas nacionais e internacionais.
Conferências - 3
Mesas redondas - 44
Painéis - 5
Rodas de conversa - 16
Lançamento de livros - 8
Reuniões de pares - 5
Apresentações de trabalhos
Em sessões de comunicações coordenadas - 484
Sob a forma de pôsteres eletrônicos - 128
Presença de
Mães que deram depoimento em sessões - 24
ENAMzinho/ENACSinho - crianças escolares e pré-escolares - 200
Voluntários estudantes - 150
Total de participantes inscritos - 1892
Brasileiros - 1670
Estrangeiros - 222 (principalmente dos EEUU, Argentina, Uruguai, Colômbia e Peru)
Número de países presentes - 56
Participantes segundo categoria profissional registrada na inscrição
Profissionais de nível superior - 831
Profissionais de nível médio - 164
Agentes comunitários de saúde - 17
Estudantes - 472
Palestrantes -186
Estrangeiros - 222
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PAÍSES QUE PARTICIPARAM

ÁFRICA
(25 inscritos)

AMÉRICA DO NORTE
(34 inscritos)

ÁSIA
(32 inscritos)

EUROPA
(18 inscritos)

África do Sul
Angola
Egito
Gana
Malauí
Moçambique
Nigéria
Ruanda
Uganda

Canadá
Estados Unidos
México

Arábia Saudita
Bangladesh
China
Coreia do Sul
Emirados Árabes Unidos
Filipinas
Hong Kong, China
Iêmen
Índia
Indonésia
Malásia
Vietnã

Alemanha
Dinamarca
Espanha
Holanda
Inglaterra
Irlanda
Luxemburgo
Portugal
Romênia
Suécia
Suíça

AMÉRICA CENTRAL
(20 inscritos)
Antígua e Barbuda
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Panamá
Porto Rico
República Dominicana

AMÉRICA DO SUL
(1759 inscritos)
Argentina
Bolívia
BRASIL
Chile
Colômbia
Equador
Paraguai
Peru
Uruguai
Venezuela

OCEANIA
(3 inscritos)
Austrália

55 PAÍSES
1891 INSCRITOS
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3. AGRADECIMENTOS
Agradecemos a muitos parceiros: inicialmente a todos os co-organizadores que acreditaram
na proposta de trabalhar em conjunto com a Rede IBFAN e defender o direito à amamentação e
à alimentação complementar saudável. Isto constitui uma ação memorável e única: é possível
organizar um evento grande no Brasil com alto grau de financiamento próprio, por meio de
autofinanciamento, e também conjunto, sem qualquer conflito de interesses.
Agradecemos a diversos setores do Governo Brasileiro pelo apoio financeiro que conquistamos
com nossos projetos: à Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) e à Coordenação da
Criança e Aleitamento Materno (COCAM) do Ministério da Saúde, à Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). Agradecemos
a presença do Ministro da Saúde na cerimônia de abertura e a importância de ter lançado o Guia
Alimentar da Criança Brasileira, publicação que traz muito do que discutimos e endossamos neste
encontro, ou seja, o que deve ser a nossa alimentação: com comida de verdade.
Agradecemos à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que cedeu o espaço para as
reuniões mensais preparatórias e para a realização do pré-ENAM e que apoiou, por meio do
Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas do Instituto de Nutrição, diversas etapas
de organização do evento, entre elas o processo de submissão de propostas de atividades e a
coordenação do trabalho dos voluntários; à Universidade Federal Fluminense (UFF), que auxiliou
na captação de recursos e à FIOCRUZ - ICICT, que colaborou na programação visual e organizou os
eventos preparatórios de 2017: Seminário de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar
e Fórum de Petrópolis, que tanto contribuíram para a coesão do grupo. Ao lado dos membros da
coordenação da rede IBFAN-Brasil, destacando-se Marina Ferreira Rea e Fabiana S. Muller, vieram
destas instituições públicas o tempo, expertise e energia dos profissionais mais comprometidos
com a organização e responsáveis pela programação, como Maria Inês Couto de Oliveira (presidente
do ENAM/ENACS) e Inês Rugani Ribeiro de Castro (coordenadora da Comissão Científica). Também
dessas instituições agradecemos especialmente à Enilce de Oliveira Sally, Rosane Valéria Viana
Fonseca Rito, Cristiano Siqueira Boccolini e equipe de Multimeios do ICICT, além de seu diretor,
Rodrigo Murtinho.
Destacamos o enorme trabalho de Jean-Pierre Allain na tradução para o inglês, na ajuda à
organização, com inúmeras sugestões e críticas e na coordenação da elaboração da Declaração
do Rio de Janeiro. Agradecemos também o trabalho de tradução de textos para espanhol feitos
pela IBFANer Alessandra Rivero Hernandez.
Papel de destaque teve a Coordenação Regional da IBFAN América Latina e Caribe – liderada por
Marta Trejos. Agradecemos toda a mobilização conseguida, estimulando a vinda de muitos colegas
de países latinos, sem dúvida o maior continente presente neste encontro. Nosso agradecimento
a estes latinos que batalharam para conseguir recursos para vir ao Brasil e ajudaram de diversas
formas.
Agradecemos a todos os membros do Conselho de Coordenação da IBFAN, de várias regionais e
fundadores desta rede, que se mobilizaram para participar com seus conhecimentos únicos em
alguns temas, enriquecendo muitas discussões. Destacamos Annelies Allain, Barbara Nalubanga,
Arun Gupta, JP Daddich, Ghada Sayed, Elizabeth Sterken, Ines Fernandez, Patti Rundall, Maryse
Arendt, Marcos Arana, Nomajoni Ntombela, Leah Margulies, Margaret Kyenkya, entre outros. Em
especial, queremos agradecer a Cesar Victora por todo seu apoio ao encontro desde seu início, seu
brilhantismo nas apresentações e permanente suporte como conselheiro da IBFAN Brasil.
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Agradecemos ao UNICEF – desde sua sede em Nova York com o apoio inicial de Maaike Arts na
construção da programação e ajuda financeira possível, à France Begin por ter desde o início
acreditado que lançar o 1º. WCFC seria de grande importância e a David Clark. Agradecemos
também ao escritório do Brasil do UNICEF e seu apoio.
Agradecemos à OMS, em nome de Lawrence Grummer-Strawn, pela participação na programação
científica e especialmente à representante da OMS no Brasil – OPAS – Socorro Gross, por todo seu
entusiasmo, participação técnica e apoio financeiro.
Destacamos e agradecemos a presença do Dr. Hector Martinez Gomez, um dos criadores do
Cuidado Mãe Canguru.
Nosso agradecimento a todas as comissões, na construção do evento Mil Mães Amamentando,
coordenada por Rosane Rito, e a todos que colaboraram para que o crowdfunding alcançasse e
ultrapassasse sua meta; na realização do ENAMzinho/ENACSinho, sob a liderança da Elda Lima
Tavares; na idealização e viabilização das atividades culturais, coordenadas por Aline Sudo e Maria
Lúcia Futuro. Estas atividades exigiram muito esforço pessoal e de equipe e busca de recursos,
seja por crowdfunding, seja com o apoio de setores governamentais do Rio de Janeiro, aos quais
também agradecemos: Prefeitura Municipal, Secretarias de Estado e Municipal de Saúde do Rio de
Janeiro, Secretarias de Educação. Tivemos o apoio também de Organizações Não Governamentais
e de parceiros que atuaram nesses eventos. Agradecemos a todos!
Aos mais de 100 voluntários que trabalharam no encontro, nosso agradecimento em nome de sua
coordenadora, Juliana Martins Oliveira.
Agradecemos também a todos os membros da comissão local que mensalmente, em encontros na
UERJ, tiveram a tenacidade e dedicação de discutir a construção do encontro: sua parte cultural,
sua identidade visual, a comunicação, mobilização social, financiamento e divulgação.
Agradecemos à Cristine Nogueira Nunes pela criação da identidade visual do encontro, em conjunto
com a equipe Multimeios do ICICT/FIOCRUZ.
À empresa Método nosso agradecimento por todo o apoio na organização do evento e à empresa
Zanda Multimeios de Informação - responsáveis pelo site. Um agradecimento especial, por
trabalhar com as redes sociais: à Fernanda Mainier Hack e à Lucélia Fernandes.
Na elaboração da exposição 40 anos da rede IBFAN - linha do tempo tivemos a colaboração de
membros de todas as partes do mundo, com suas fotos e documentos de todo esse período de
vida da rede. Em especial, agradecemos à equipe de IBFANers Annelies Allain, Fernanda Sá, Lucélia
Fernandes, Rachel Mezzavilla e Marina Rea.
Um agradecimento também à designer IBFANer Ana Basaglia pelo seu apoio na finalização dos
3 documentos distribuídos no evento, e ao SECONCI pela ajuda na impressão de publicações:
sobre a comemoração de 40 anos do Método Mãe Canguru, sobre os 100 anos da Convenção da
OIT de Proteção a Maternidade no Trabalho e sobre as Mudanças Climáticas e sua relação com a
alimentação infantil.
Agradecemos aos palestrantes, conferencistas, autores que enviaram seus trabalhos e os
apresentaram como pôsteres e comunicações orais. Aos milhares de participantes, sem os quais
o evento não alcançaria os objetivos propostos.
Finalmente, agradecemos à Patrícia Lima Pereira Peres pela consolidação das avaliações dos
participantes e à Enilce de Oliveira Sally, Evangelia Kotzias Atherino dos Santos e Lucélia Fernandes
no apoio à elaboração dos Anais e Relatório.					
Maria Inês Couto de Oliveira, Presidente ENAM/ENACS
Marina Ferreira Rea, Presidente WBC/WCFC
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4. INTRODUÇÃO

A avaliação da situação atual das práticas de aleitamento materno e de alimentação
complementar saudável e das políticas globais que buscam impulsioná-las é
fundamental diante do cenário de globalização crescente. A busca incessante de
lucros pelas indústrias de alimentos infantis e a insuficiência de verbas públicas
independentes para a gestão, implementação e avaliação dessas políticas geram
conflitos de interesses que ameaçam os direitos humanos à amamentação e à
alimentação complementar adequada e saudável.
O evento: “3rd World Breastfeeding Conference (WBC), 1st World Complementary
Feeding Conference (WCFC), XV Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) e
V Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (ENACS)” foi promovido
pela IBFAN (International Baby-Food Action Network), numa construção conjunta
que envolveu a sociedade civil e parceiros governamentais e não governamentais de
vários países no enfrentamento desses desafios. Esse encontro foi organizado sem
conflitos de interesse, sem qualquer tipo de apoio da indústria de alimentos infantis,
bicos, chupetas ou mamadeiras, da indústria de tabaco ou bebidas, da indústria
armamentista e de indústrias envolvidas com o trabalho escravo ou infantil, em firme
compromisso com a democracia e com o avanço dos direitos humanos à vida digna e
à alimentação saudável e sustentável.
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5. HISTÓRICO
A organização deste evento, conforme já conhecido, partiu da experiência acumulada em diversos
encontros anteriores: O I Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) ocorreu em Niterói/
RJ em 1991, idealizado pelo grupo de mães “Amigas do Peito”. Seguiram-se encontros anuais ou
bienais, organizados por grupos da IBFAN de diferentes cidades brasileiras: 1992 em Camaquã
(RS); 1993 em Recife (PE); 1995 em Brasília (DF); 1997 em Londrina (PR); 1999 em Belo Horizonte
(MG); 2001 em Salvador (BA); 2003 em Cuiabá (MT); 2006 em Porto Alegre (RS); 2008 em Belém
(PA); 2010 em Santos (SP), 2012 em Fortaleza (CE), 2014 em Manaus (AM) e 2016 em Florianópolis
(SC). Desde 2010, em conjunto com o ENAM, passou a ser realizado o Encontro Nacional de
Alimentação Complementar Saudável (ENACS), envolvendo também lideranças de diferentes
países da América Latina.

III ENAM - Recife/PE - 1993
VI ENAM - Belo Horizonte/MG - 1999

XIII ENAM - Manaus/AM - 2014

XIV ENAM - Florianópolis/SC - 2016

Os temas propostos em cada ENAM pontuam os objetivos a serem alcançados e traduzem as
necessidades de cada momento histórico, no que concerne à promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno e à alimentação infantil adequada. No ENAM/ENACS ocorrem diversas
atividades, como o evento de Mil Mães Amamentando, cursos e oficinas pré-encontro, rodas de
conversas e o Enamzinho/Enacsinho, atividade realizadas por crianças e adolescentes, com vistas
à criação de uma cultura da amamentação e da alimentação complementar saudável desde a
infância.
14
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O 1st World Breastfeeding Conference (WBC), organizado pela IBFAN internacional, ocorreu no
continente asiático, na Índia (Nova Delhi) em 2012, com o lema: “Babies Need Mom-Made: Not ManMade!” Fez parte de um plano estratégico: “Strategic Plan of the Global Breastfeeding Initiative for
Child Survival”. Lançou um relatório sobre políticas e práticas de alimentação infantil de 51 países,
a partir da metodologia “Breastfeeding Trends Initiative” (WBTi), e ao final traçou uma declaração
conjunta: “Chamado à Ação”.

1st WBC - Nova Delhi, Índia - 2012

O 2nd World Breastfeeding Conference foi realizado no continente africano, na África do Sul
(Johanesburgo) em 2016, com o lema: “Breastfeeding: Let’s Invest in Creating an Enabling
Environment for Mothers and Babies”. Debateu as previsões de investimento global em políticas
de nutrição destinadas a mães, lactentes e crianças pequenas. Nessa oportunidade foi lançado
o “World Breastfeeding Cost Initiative” (WBCi), instrumento de avaliação dos orçamentos,
investimentos e custos de políticas de alimentação infantil.

2nd WBC - Johanesburgo, África do Sul - 2016

15

RELATÓRIO 2019 ENAM, ENACS, WBC e WCFC

A América Latina, continente de riqueza cultural, diversidade étnica, profunda desigualdade
socioeconômica, cenário de práticas alimentares distintas e de políticas inovadoras de promoção,
proteção e apoio à amamentação e à alimentação complementar saudável, sediou no Brasil
o 3rd World Breastfeeding Conference, 1st World Complementary Feeding Conference, XV
Encontro Nacional de Aleitamento Materno e V Encontro Nacional de Alimentação Complementar
Saudável.
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6. OBJETIVOS
		OBJETIVO GERAL

Congregar pesquisadores, profissionais de saúde, de
educação, da cultura, estudantes e ativistas das várias regiões
do mundo, promovendo aprimoramento e democratização do
conhecimento científico, articulação, engajamento e amplo
debate sobre amamentação e alimentação complementar
saudável, tendo como foco o direito humano a essas práticas
para a preservação da vida.

		OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•

•
•

Refletir sobre os determinantes das práticas de amamentação e de alimentação
complementar no contexto contemporâneo, na perspectiva da garantia de direitos
e da promoção da equidade.
Avaliar estratégias nacionais e internacionais pró amamentação e pró alimentação
complementar saudável diante do cenário de industrialização e globalização
crescentes que comprometem as práticas tradicionais de alimentação infantil.
Debater ações globais efetivas de promoção, proteção e apoio à amamentação e à
alimentação complementar saudável.
Contribuir para a estimativa dos investimentos necessários e identificar fontes
de financiamento sem conflitos de interesse para se alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável relativos aos padrões alimentares recomendados.
Compartilhar pesquisas recentes e conhecimentos sobre a situação da amamentação
e da alimentação complementar, da desnutrição e obesidade infantis, nos diferentes
contextos.
Debater como fazer frente às práticas corporativas transnacionais que minam o
direito humano das crianças à segurança alimentar e nutricional e trocar experiências
sobre a regulamentação do marketing da indústria de alimentos infantis, bicos,
chupetas e mamadeiras.
Debater a temática da amamentação e da alimentação complementar saudável na
formação profissional, na formação permanente em serviço, na educação popular,
na educação básica, na educação superior e na pós-graduação.
Contribuir para o engajamento fundamentado dos participantes em ações locais e
globais pró amamentação e pró alimentação complementar saudável.
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7. GRADE DO EVENTO
DIA 11.11.2019 – MAM E UERJ
9:00 - 12:00

Mil Mães Amamentando - MAM

12:00 - 13:00

Amamentação e alimentação natural: uma ação climática - MAM

14:00 - 18:00

Credenciamento e pré-encontro: cursos, oficinas, reuniões - UERJ
DIA 12.11.2019 – UERJ

8:00 - 12:00

Credenciamento e pré-encontro: cursos e oficinas

13:00 - 17:00

Pré-encontro: cursos, oficinas, reuniões

17:30 - 20:00

Exibição do filme ‘Tigers’ e debate
DIA 13.11.2019 – CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMÉRICA

08:00

Credenciamento / inscrições / acolhimento

09:00

Solenidade de abertura

11:00

Conferência de abertura - Amamentação: garantia de saúde para toda a vida

12:00 - 13:30

Almoço / Lançamento Exposição IBFAN 40 anos

13:30 - 15:20

Mesas redondas, painéis, rodas de conversa, outras sessões

15:30 - 16:00

Enamzinho/Enacsinho

16:00 - 17:50

Mesas redondas, painéis, rodas de conversa, outras sessões

18:00 - 19:30

Comunicações coordenadas e pôsteres eletrônicos
DIA 14.11.2019 – CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMÉRICA

8:00 - 9:50

11:00 - 12:50

Comunicações coordenadas e pôsteres eletrônicos
Conferência – Amamentação e a alimentação complementar saudável: direitos
humanos a serem protegidos para a vida
Mesas redondas, painéis, rodas de conversa, outras sessões

12:50 - 14:10

Almoço e atividades culturias

14:10 - 14:40

Enamzinho/Enacsinho

14:40- 16:30

Mesas redondas, painéis, rodas de conversa, outras sessões

16:30 - 17:00

Intervalo – Música Popular Brasileira no Ponto BR

17:00 - 18:50

Mesas redondas, reuniões, outras sessões

10:00 - 10:50

19:30

Confraternização por adesão (Rio Scenarium)
DIA 15.11.2019 – CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMÉRICA

8:00 - 9:30

Comunicações coordenadas e pôsteres eletrônicos

9:40 - 11:30

Mesas redondas, painéis, rodas de conversa, outras sessões

11:40 - 12:30

Conferência - IBFAN: 40 anos protegendo a amamentação

12:30 - 14:00

Almoço

14:00 - 14:30

Atividade cultural - Orquestra da Grota do Surucucu

14:30 - 16:00

Solenidade de encerramento com homenagens

16:00 - 17:00

Chamado à ação: Declaração do Rio de Janeiro

17:00 - 17:30

Fanfarra: Ataque Brasil
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8. MIL MÃES AMAMENTANDO
O grande evento Mil Mães Amamentando foi realizado no dia 11 de novembro de 2019, de 9 às
12 horas, nos jardins do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Reuniu mais de mil pessoas,
entre mães amamentando, seus familiares, e participantes nacionais e internacionais do encontro.
A Comissão Organizadora alugou vinte ônibus que trouxeram as mães com seus bebês das várias
regiões da cidade e as levaram em segurança para casa na saída, quando houve chuva intensa.
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Esse ato cumpriu seu objetivo de chamar a atenção da sociedade para a importância da prática da
amamentação e da alimentação complementar saudável. As mães puderam compartilhar saberes
e experiências, fortalecendo esta prática que tem impacto no crescimento e desenvolvimento
da criança, na redução da morbimortalidade infantil e na prevenção das doenças crônicas não
transmissíveis no futuro.
O planejamento desse ato iniciou-se em novembro de 2017 e contou com o apoio das Coordenações
das Áreas de Planejamento (CAP) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, do Instituto
de Nutrição Annes Dias (INAD) e de diferentes órgãos de municípios vizinhos.

Diante do um contexto de adversidade econômica pelo qual a Cidade do Rio de Janeiro vem
atravessando, novas estratégias foram lançadas para a viabilização desse ato, como a Campanha
de Financiamento Coletivo “Mil Mães Amamentando Rio 2019”. A meta de arrecadação foi
alcançada pela mobilização de todas as comissões organizadoras do encontro, e em especial pela
Comissão Mil Mães Amamentando, que obteve o apoio de artistas, dos canais de comunicação de
massa e das redes sociais. Foram estabelecidadas recompensas para incentivar os apoiadores,
cujos nomes foram registrados na história da amamentação do Brasil e do Mundo!
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Foi organizada uma Comissão de Voluntariado que trabalhou no acolhimento e na distribuição
de lanches para as mães. Foi realizada uma Feira de Atividades, com o apoio do Serviço Social
do Comércio (SESC) e do grupo Panos para a Manga, que contou com barracas com atividades
sobre:
•
•
•
•

Amamentação e alimentação saudável;
Planejamento reprodutivo;
Oficina de tranças e turbantes;
Oficina de sling;

•
•
•

Espaço Relaxamento Mãe-Bebê;
Brincadeiras com o grupo de
recreação educativa Panos pra Manga;
Desenho das Mães.

O evento Mil Mães Amamentando contou com a seguinte programação:
09:00 – Boas vindas às mães;
09:30 – Apresentação do coral de crianças do Colégio Adventista de Botafogo;
10:00 – Abertura oficial do Mil Mães Amamentando;
10:30 – Apresentação do Balé dos Bebês (AP 5.1) e Dança de Mães;
11:00 – Mamaço: mil mães amamentando ao mesmo tempo;
11:30 – Apresentação do Coral Acorde Vocal;
12:00 – Aulão de Yoga.
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9. GREENFEEDING

AMAMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO NATURAL: UMA AÇÃO CLIMÁTICA
O ato público “Amamentação e alimentação natural: uma ação climática”, seria realizado no
Corcovado, na Floresta da Tijuca, reunindo ativistas do movimento pela amamentação e alimentação
complementar saudável, do movimento ambiental e da Pastoral da Criança, que promoveriam um
“Abraço ao Cristo Redentor”, com a participação de mães e seus bebês.
Esse abraço simbolizaria o amor à paz e à natureza, e o compromisso do XV ENAM / V ENACS
/3rdWBC/ 1st WCFC com preservação do planeta, por meio da promoção, proteção e apoio da
amamentação. O leite materno é um alimento vivo, sustentável, que não gera poluição, nem
gases de efeito estufa, e previne o desmatamento para criação de gado leiteiro. A alimentação
complementar saudável, à base da comida tradicional de cada família, contribui para a diversidade
e meio ambiente da nossa Mãe Terra, para que as futuras gerações possam viver em um mundo
saudável e sustentável.

Devido às fortes chuvas, o lançamento do manifesto (acima): “Amamentação e alimentação
natural: uma ação climática” foi transferido para o Museu de Arte Moderna, em seguida ao evento
Mil Mães Amamentando. O manifesto foi lançado pelos ativistas Jean-Pierre Allain e Alessandro
Iellamo, e pela coordenação do ENAM/ENACS/WBC/WCFC.
Segue o manifesto lançado:
22
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Amamentação e alimentação
natural: uma ação climática!

1

A amamentação e a alimentação natural protegem a saúde das mães, das
crianças e da Mãe Terra, agora e para as gerações futuras.
A amamentação e a alimentação complementar saudável são práticas ótimas e
sustentáveis de alimentar bebês e crianças pequenas, práticas que protegem a
sua saúde e a de suas mães, bem como a biodiversidade e o meio ambiente do
nosso planeta - Mãe Terra, agora e para as futuras gerações.

2

A amamentação é muitas vezes ignorada pelos líderes mundiais em ação
climática, apesar da amamentação ser a forma mais ecológica de alimentar
um bebê.
A amamentação produz lixo zero, gases de efeito estufa (GEE) zero e pegada hídrica
zero. Como recurso alimentar natural renovável, o leite materno contribui para a
segurança alimentar e hídrica em cada local.

3

As mães que amamentam continuam enfrentando barreiras estruturais para
as práticas ótimas de alimentação.
Essas barreiras incluem as práticas promocionais de empresas de alimentos
infantis, as práticas hospitalares inadequadas, a licença maternidade dificultada,
as condições desfavoráveis no trabalho e a falta de acesso à assistência gratuita
qualificada.

4

A amamentação e a alimentação natural contribuem para a justiça social e
para a redução da pobreza, oferecendo proteção às crianças mais vulneráveis
e suas famílias.
A amamentação cria condições equitativas para os diferentes orçamentos
familiares e minimiza as desigualdades em comunidades marginalizadas que são
mais afetadas pelas mudanças climáticas. O alto custo da fórmula infantil e dos
alimentos ultra processados para bebês pode sobrecarregar as famílias de baixa
e média renda.

5

Os substitutos do leite materno são alimentos industrializados ultra
processados que “custam os olhos da cara”.
Todos os leites infantis e para crianças pequenas têm um impacto negativo no meio
ambiente durante a fabricação, o processamento e o transporte de ingredientes
como o leite em pó de vaca, de soja ou de arroz, os óleos vegetais, os açúcares e
aditivos. Como resultado, a produção desses alimentos artificiais contribui para
as emissões de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global e as
mudanças climáticas.
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6

As indústrias de laticínios ameaçam a biodiversidade e o escoamento
de resíduos da pecuária leiteira ameaça nosso suprimento de água com a
contaminação por efluentes e produtos químicos nocivos, incluindo pesticidas.
A fabricação de alimentos ultra processados para bebês utiliza recursos como
latas e plástico para a produção de mamadeiras e bicos, produzindo resíduos que
acabam em aterros sanitários, poluindo ainda mais o meio ambiente. A poluição
por plásticos, em particular, é uma catástrofe ambiental agravada pelo consumo
de artigos de uso único.

7

A água e o leite materno são recursos inestimáveis que não devem ser
transformados em mercadoria para lucro corporativo. “Água para a vida e não
para o lucro”.
A água é um recurso insubstituível para sustentar a vida. No entanto a escassez
de água é cada vez mais frequente. Mais de 4700 litros de água são usados para
produzir apenas 1 kg de leite em pó. Empresas como a Nestlé lucram tremendamente
com a venda de fórmula infantil e de água engarrafada, mas a que custo para o
meio ambiente e saúde infantil?

8

A saúde infantil deve sempre prevalecer sobre os interesses comerciais.
Os pais e os formuladores de políticas precisam ter acesso às evidências
científicas sobre alimentação infantil, em vez dos resultados de pesquisas
financiadas pela indústria. Por causa de seu óbvio conflito de interesses, a indústria
de alimentos infantis não tem lugar nas discussões sobre políticas de saúde, exceto
para ser responsabilizada pelos impactos nocivos de acidentes industriais e pela
inadequação nutricional e contaminação bacteriana e química de seus produtos.

9

O aleitamento materno fornece segurança alimentar para bebês e crianças
pequenas em emergências e desastres climáticos.
As mudanças climáticas resultam em crescentes emergências globais, como
inundações, secas, incêndios e escassez de alimentos. As mães precisam
receber apoio, já que a amamentação provê o alimento melhor, mais econômico
e mais seguro para as crianças durante as catástrofes e as emergências locais e
globais.

10

Quando fortalecemos as práticas de amamentação e alimentação natural
também estamos protegendo nosso ar, nossa água e nossa terra.
A amamentação é parte de uma economia circular segura, restauradora e livre de
elementos tóxicos, baseada em ciclos biológicos e não em indústrias extrativas.
Como outras prioridades da agenda ecológica, apoiar os novos pais agora, com a
amamentação e a alimentação complementar saudável trará benefícios para as
gerações futuras.

Este manifesto é o resultado de um esforço colaborativo de Penny van Esterik e Alison Linnecar com a assistência de
Britta Boutry e Rebecca Norton. Todos nos beneficiamos das discussões em andamento com ativistas da amamentação
e das mudanças climáticas. No entanto, estas ainda não são publicações oficiais que foram revisadas e aprovadas
por todas as partes interessadas. Pretendem servir de ponto de partida para incentivar outros indivíduos e grupos a
integrar o “green feeding” em seu trabalho contínuo de advocacia sobre as mudanças climáticas.
Contato: info@gifa.org; Site: https://www.gifa.org/international/environnement-et-climat/
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10. PRÉ-ENAM
As sessões do pré-ENAM ocorreram no dia 11 de novembro das 14h às 18h e no dia 12 de novembro
das 8h às 20h, nas dependências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, uma das
maiores e mais prestigiadas universidades públicas do Brasil e da América Latina. As atividades
do Pré Encontro foram realizadas no campus Maracanã, situado na rua São Francisco Xavier, 524,
no bairro do Maracanã, na zona norte da cidade.

A chamada pública para a construção da programação potencializou a pluralidade de temas e
abordagens. A versatilidade pode ser observada na oferta de cursos, reuniões de especialistas e
oficinas vivenciais, culminando com uma sessão do filme Tigers, seguida por debate que encerrou
o pré-encontro.
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No pré-ENAM foram realizados 12 cursos, quatro reuniões, quatro oficinas vivenciais, 23 oficinas
e uma sessão de filme. Participaram cerca de 390 pessoas nas atividades do dia 11 de novembro
e 1060 nas do dia 12 de novembro. O filme Tigers foi exibido para 350 pessoas.
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Em duas oficinas vivenciais foram feitas mostras de preparações culinárias. Uma delas, focou na
diversidade de alimentos utilizados na alimentação complementar em diferentes regiões do mundo.
A outra, teve como objetivo estimular atitudes e práticas para facilitar a preparação cotidiana de
refeições saudáveis para crianças pequenas, de forma integrada à alimentação da família, em
consonância ao Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos, lançado no ENAM.
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A quantidade de participantes e os títulos e objetivos das sessões realizadas durante os dois dias
do pré-ENAM estão descritos a seguir.
Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TÍTULO DA SESSÃO
Aconselhamento em Amamentação.
Objetivo: Apresentar as habilidades de aconselhamento propostas no curso de
aconselhamento em amamentação da OMS/UNICEF e propiciar vivências para
favorecer a incorporação dessas habilidades na prática clínica.
“Substitutos” do leite materno: da composição nutricional à publicidade.
Objetivo: Apresentar as principais características de composição nutricional e as
estratégias de marketing contidas nas embalagens dos "substitutos" do leite
materno utilizando como instrumento de debate a Norma Brasileira de
Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância.
Colostroterapia, oferta de leite humano e necessidades do receptor; ordenha à
beira do leito.
Objetivo: Apresentar os aspectos importantes da utilização do colostro com
finalidade terapêutica para recém-nascidos pré-termo e de muito baixo peso e
indicação do leite humano pasteurizado de acordo com o perfil do recém-nascido.
Serão discutidos casos clínicos sobre cada temática.
Neuroproteção e Método Canguru.
Objetivo: Apresentar os aspectos importantes da utilização do Método Canguru
como estratégia de neuroproteção para recém-nascidos internados em Unidade
Neonatal, destacando evidências científicas dos benefícios a curto, médio e longo
prazo.
Encontro com participantes de Comitês de Aleitamento Materno do Brasil e
exterior.
Objetivo: Buscar a troca de saberes e maior estímulo a ações que promovam,
protejam o aleitamento materno, apoiando cada vez mais as mulheres e o cuidado
com seus bebes, com co-responsabilidades e implementando as políticas
públicas.
Encontro de pontos focais da rede da Iniciativa Hospital Amigo da Criança na
América Latina.
Objetivo: Buscar atualização sobre a IHAC no século XXI a partir da revisão das
evidências científicas dos Dez Passos e da publicação do Guia Operacional OMS;
discutir situação dos países.
Práticas integrativas e complementares como suporte ao binômio mãe filho.
Objetivo: Oferecer vivências individuais e em grupo de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS) adotadas no Sistema Único de Saúde. Em
especial: auriculoterapia, Reiki, Shantala, entre outras. Estas PICS favorecem o
aleitamento materno, auxiliam a interação mãe-filho e proporcionam bem estar a
todos que praticam. São terapias de baixa complexidade tecnológica e grande
potencial energético.
Codex para quem não é do Codex.
Objetivo: Refletir sobre o papel do Codex na proteção da amamentação e os
desafios de participar nos comitês locais de Codex.
Amamentação: a paternidade como um caminho.
Objetivo: Oficina sobre ações desenvolvidas em diferentes esferas de atenção para
promover o envolvimento paterno na amamentação, com enfoque na importância
da participação do pai/parceiro nesse processo, para toda família e na
qualificação dos profissionais de saúde para promoção esse envolvimento.
Elaboração de um plano de parto em rodas de conversa com gestantes em
unidades de saúde.
Objetivo: Contextualizar o instrumento Plano de Parto; discutir a importância da
sociodinâmica das rodas de conversa utilizada; descrever as atividades propostas
para a elaboração das rodas de conversas com gestantes, apresentando um
roteiro composto por cinco momentos.

Nº DE
PARTICIPANTES

26

9

40

36

30

50

29

16

30

19

28
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação no Rio de Janeiro: desafios.
Objetivo: Refletir sobre a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação no Rio
de Janeiro em relação à relevância, desafios, potencialidades, estratégias e
enfoques metodológicos, processo de implantação e experiências exitosas.
Uma abordagem multidimensional sobre o crescimento infantil.
Objetivo: Discutir como o trabalho de Amartya Sen e de Martha Nussbaum nos
guia na discussão da desigualdade na alimentação infantil. Como podemos
melhorar os fatores de influência (conversão) que habilitam ou desabilitam as
pessoas a viver a vida que elas valorizam. Abordar questões de poder relevantes
para a alimentação infantil (escolha da alimentação, incluindo uso de bombas de
mama), por um lado, e liberdade de escolha, por outro.
Estratégias potentes para trabalhar aleitamento materno na atenção básica:
experiências exitosas.
Objetivo: Debater estratégias potentes para trabalhar aleitamento materno na
Atenção Básica, apresentando um painel de experiências exitosas de alguns
municípios brasileiros.
Ações educativas para a gestação, trabalho de parto, nascimento e amamentação:
uma abordagem holística baseada em evidências científicas atuais para
profissionais da saúde.
Objetivo: Apresentar uma atualização sobre o cuidado da mulher no ciclo
gravídico-puerperal, através de uma abordagem holística na promoção do
fortalecimento de vínculos e construção da autonomia das mulheres e famílias
durante a gestação, o parto, o puerpério e a amamentação.
Aconselhamento em Amamentação.
Objetivo: Apresentar as habilidades de aconselhamento propostas no curso de
aconselhamento em amamentação da OMS/UNICEF e propiciar vivências para
favorecer a incorporação dessas habilidades na prática clínica.
Os primeiros mil dias: do aleitamento materno à alimentação complementar
utilizando o BLW.
Objetivo: Apresentar as evidências científicas e vantagens da amamentação.
Prática clínica do manejo do aleitamento materno. Resolução dos problemas mais
recorrentes na amamentação. BLW – Baby Led Weaning: conceitos, práticas e
mitos. Volta ao trabalho e aleitamento materno. Desmame gentil.
Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de
Primeira Infância, bicos, chupetas e mamadeiras (NBCAL) para profissionais de
saúde.
Objetivo: Sensibilizar os profissionais de saúde quanto à NBCAL e informar sobre
as práticas indevidas de marketing de produtos abrangidos na NBCAL.
Alimentação do bebê aos 6 meses: o que é oportuno saber.
Objetivo: Refletir sobre como será o primeiro mês de introdução dos alimentos;
apresentar instrumentos promotores da alimentação complementar saudável
(sazonalidade dos alimentos, temperos naturais, ficha técnica das preparações,
utensílios, armazenamento/congelamento, ambiente favorável); realizar
montagem de porções de alimentos considerando o primeiro mês da alimentação
complementar.
Minicurso sobre ativismo para políticas públicas de promoção da saúde.
Objetivo: A Capacitação em Advocacy visa fortalecer a sociedade civil para que ela
se articule de maneira estratégica no intuito de impulsionar o avanço das políticas
públicas e medidas regulatórias. Por meio da apresentação de estudos de casos,
apresentação de conceitos e de ferramentas, o curso também tem como principal
objetivo evocar a cidadania em cada um para uma participação política mais ativa.
Manejo da amamentação em casos clínicos.
Objetivo: Discutir por meio de casos clínicos situações do dia a dia relacionados à
amamentação, com esclarecimento de dúvidas ao final de cada caso.
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

Amamentação e sexualidade.
Objetivo: Capacitar os profissionais de saúde a reconhecer sinais de risco de
desmame por conflitos psíquicos relacionados à sexualidade. Explorar o assunto
sexualidade na amamentação, através de casos clínicos e relatos colhidos em
diversos trabalhos psicanalíticos realizados com mães em fase de aleitamento.
Exame físico do recém-nascido para identificação da anquiloglossia e manejo da
amamentação.
Objetivo: Capacitar os profissionais de saúde na Implementação da Norma
Técnica Nº 35/2018 - Avaliação do Frênulo Lingual em Recém-Nascidos do
Ministério da Saúde em parceria com o Instituto de Saúde da SES-SP. Sensibilizar
os profissionais de saúde quanto à avaliação do frênulo lingual em recém-nascido
nas maternidades e estabelecer o fluxo de seguimento dos casos duvidosos ou
com necessidades especiais após a cirurgia, visando a manutenção do
aleitamento materno.
Primeira reunião nacional de consultórios amigos da amamentação.
Objetivo: reunir profissionais já vinculados à Iniciativa Consultório Amigo da
Amamentação, aberta a interessados em participar dessa ação, divulgando e
envolvendo profissionais de saúde relacionados ao aleitamento materno. Debater
estratégias e próximos passos para a iniciativa, com relatos das experiências dos
participantes.
Rede de Bancos de Leite Humano (rBLH) da CPLP.
Objetivo: Reunir os Bancos de Leite Humano integrantes da rBLH CPLP com o
objetivo de compartilhar conhecimento e tecnologias orientadas para ampliar a
eficiência da gestão dos bancos de leite humano que trabalham na rede.
Culinária estratégica: como cozinhar para a criança e a família a mesma refeição.
Objetivo: Inspirada na nova edição do Guia Alimentar para crianças brasileiras
menores de dois anos e em workshops de gastronomia, a atividade objetiva
discutir atitudes estratégicas e práticas culinárias que facilitem a preparação
cotidiana de refeições saudáveis para crianças pequenas, de forma integrada à
alimentação da família.
Alimentação da criança em situações de emergência: O Guia Operacional e
experiências de campo
Objetivo: Informar, promover e disseminar para organizações, acadêmicos,
governos e indivíduos interessados o Guia Operacional de Alimentação de Bebês e
Crianças Pequenas em Emergências (IYCF-E), endossado pelos Estados membros
na Assembleia Mundial da Saúde em 2010. Propiciar discussões e construção de
consenso em torno da necessidade de todos os governos e organizações
implementarem plenamente os Seis Passos recomendados pelo Guia Operacional
da IYCF-E.
Alimentação complementar: cozinhar a partir da culinária dos continentes.
Objetivo: mostrar a diversidade de alimentos e a adequação dos alimentos
indígenas de acordo com a idade da criança, tendo em vista as necessidades
elevadas e o estágio de desenvolvimento. A mãe é grupo vulnerável e
negligenciado em termos de nutrição e alocação de alimentos.
Iniciativa sobre as Tendências Mundiais da Amamentação (WBTi).
Objetivo: Orientar os delegados dos países para que compreendam a base e
aprender as etapas da realização da avaliação do WBTi em seu país e como
informar a respeito. O workshop destina-se aos países que ainda não aderiram ao
WBTi.
Amamentação em creches: desafios e perspectivas.
Objetivo: Refletir sobre como as rotinas da creche podem interferir na
amamentação, realizar vivência de atividade lúdica envolvendo a promoção da
cultura da amamentação, discutir possibilidades, limites e potencialidades para
ações no nível local e compartilhar experiências.
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30

31

32

33

34

35

36

37
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39

Amamentar e alimentar: um olhar qualificado para as crianças com microcefalia
associada ao Zikavírus
Objetivo: Apresentar a epidemiologia das arboviroses. Efeitos do zikavírus no
crescimento e desenvolvimento infantil. Possíveis tecnologias adaptativas para
promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável.
Conflito de interesses na prescrição de fórmulas nutricionais pediátricas: as
práticas da indústria, a atuação dos profissionais de saúde e as repercussões para
o SUS.
Objetivo: Apresentar casos reais de conflitos de interesses que ocorreram na
atuação de profissionais de saúde na atenção à saúde de crianças e discutir suas
repercussões nas políticas.
Observando bebês como técnica útil na estratégia para ajudar a amamentação e
as dificuldades da relação mãe-bebê.
Objetivo: Observar bebês é uma técnica que fornece uma ferramenta valiosa no
manejo clínico de crianças. Nesta oficina a técnica é mostrada aplicada à
compreensão do vínculo entre mãe e filho e à amamentação. A técnica será
descrita brevemente e serão fornecidos exemplos e materiais em vídeo. Os
participantes serão convidados a colocar em prática suas habilidades de
observação, permitindo dinâmica interativa.
Novas recomendações do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de
Dois Anos.
Objetivo: Apresentar e compartilhar os pilares, a metodologia de formulação e as
novas recomendações do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de
Dois Anos.
Proteção legal e tutorial para implantação de salas de apoio para mães
trabalhadoras e estudantes que amamentam.
Objetivo: Proteção legal. Porque implantar uma sala de apoio. Instalação e
montagem. Procedimentos Operacionais Padrão. Responsabilidade Social.
Conhecendo experiências bem sucedidas. Credenciando de uma Sala de Apoio à
Amamentação junto ao Ministério da Saúde.
Grupos e redes de apoio para o sucesso da amamentação e da alimentação
complementar saudável.
Objetivo: Como iniciar um grupo de mães de modo a fortalecer os laços entre as
mulheres e melhorar indicadores de aleitamento. Dinâmicas expressando: a)
Formas de contornar e apoiar dificuldades no início do aleitamento; b) Troca de
Experiências sobre Introdução à Alimentação Complementar Saudável.
Promoção da alimentação adequada e saudável para a educação infantil.
Objetivo: Apresentar material educativo e discutir atividades educativas para
promoção da alimentação adequada e saudável para crianças entre 2 e 5 anos.
Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica: monitoramento da situação
do aleitamento materno e alimentação complementar de crianças menores de dois
anos.
Objetivo: Fomentar a vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de
dois anos por gestores e profissionais de saúde, especialmente que atuam na
Atenção Primária, bem como em atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.
Objetivo: Vivenciar a oficina da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil que é
realizada nas Unidades Básicas de Saúde do SUS.
Atenção biopsicossocial às crianças com síndrome do zika vírus e ou STORCH e
suas famílias.
Objetivo: Qualificar e fortalecer a linha de cuidado de crianças com Síndrome
Congênita da Infecção pelo Zikavírus e STORCH por meio da abordagem dos
seguintes temas: orientações Integradas da SVS/SAS/MS com ênfase na
qualificação do cuidado a essas crianças e suas famílias; construção de Redes de
Cuidado Integradas; prevenção e diagnóstico da SZC e STORCH; Desenvolvimento
Infantil, Ambiente facilitador e Cuidado X Caderneta de Saúde da Criança; entre
outros.

46

32

35

85

40

15

41

34

24

27

31

RELATÓRIO 2019 ENAM, ENACS, WBC e WCFC

40

41

42

43
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Introdução alimentar livre de telas.
Objetivo: Estimular a reflexão sobre os desafios da introdução alimentar face o
apelo do consumo e a sua importância para a formação de bons hábitos
alimentares em uma sociedade repleta de apelos visuais.
Oficina sobre Codex - fórmulas e leites de seguimento - discussão atual do Comitê
CCNFSDU de Codex Alimentarius e de Rotulagem - seguimento do Taller OPAS
2018 e revisão de propostas para a América Latina.
Objetivo: Apresentar e discutir a agenda do Comitê de Nutrição e Alimentação do
Codex para usos dietéticos especiais (CCNFSDU) com relação ao estabelecimento
de padrões para alimentos para lactentes e bebes de primeira infância.
Compreender o papel dos governos, grupos de interesse público e grandes
empresas de alimentos; conflitos de interesses; como as decisões são tomadas e
como se envolver no processo e formar redes de apoio para defesa do Código
internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno.
Estratégias para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e
alimentação complementar saudável nas alergias alimentares.
Objetivo: Estabelecer estratégias para segurança e gerenciamento de riscos para
prevenção e manejo da alergia alimentar, com promoção e proteção do
aleitamento materno e da alimentação complementar saudável.
Oficina sobre a NBCAL.
Objetivo: atualização de IBFANers e formação de um núcleo de monitores da
NBCAL.
Exibição do filme ‘Tigers’ - com debate.
Realizado pelo trabalho exaustivo da IBFAN –UK – Baby Milk Action, este
documentário/ficção trata da história de um ex-funcionário de uma indústria de
fórmula infantil e sua descoberta da desnutrição e morte de bebês decorrente de
seu uso.
Baseado em história real, ele conta o trajeto de Ayan, um vendedor de produtos
farmacêuticos que acredita que a fórmula infantil que ele tem sido excelente em
vender está se tornando a causa da desnutrição e até da morte de bebês no
Paquistão. O confronto e denúncia pública da maior indústria produtora de
formulas infantis no mundo mostra claro seu poder, especialmente junto aos
pediatras e suas associações de classe.
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11. CERIMÔNIA DE ABERTURA
A cerimônia foi iniciada com o Hino Nacional, sendo projetadas imagens de amamentação
e alimentação complementar saudável. Em seguida foi projetado o vídeo do Cristo Redentor
abraçando a cidade do Rio de Janeiro ao som do “Samba do Avião”, de Tom Jobim. Foi passada
a palavra aos membros da mesa (citados abaixo) e a presidente do WBC/WCFC deu por aberto o
evento. Em sua fala ressaltou a importância do prof. Fernando Figueira, primeiro pediatra brasileiro
a denunciar a mamadeira como instrumento de morte de bebês. O Ministério da Saúde lançou
o “Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos”, fruto de amplo processo participativo,
assim como a “Campanha contra a Obesidade Infantil”. Em seguida, houve a apresentação do
Teatro Mímico da Ásia e o eminente Prof. Cesar Victora proferiu a conferência de abertura.

33

RELATÓRIO 2019 ENAM, ENACS, WBC e WCFC

Composição da Mesa Abertura:
1. Presidente do 3rd WBC –1st WCFC
MARINA FERREIRA REA
2. Presidente do XV ENAM / V ENACS
MARIA INÊS COUTO DE OLIVEIRA
3. Ministro da Saúde, Brasil
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
4. Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro
Representante de EDMAR JOSÉ DOS SANTOS
5. Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro
Representante de ANA BEATRIZ BUSCH ARAUJO
6. Representante das entidades parceiras da sociedade civil – ABRASCO – UERJ
– Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
INES RUGANI DE CASTRO
7. FIOCRUZ - vice-presidência Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde
MARCOS MENEZES
8. Rede de Bancos de Leite Humano
JOÃO APRÍGIO GUERRA DE ALMEIDA
9. Organização Mundial de Saúde – Genebra, Área de Nutrição
LAURENCE GRUMMER-STRAWN
10. UNICEF – Nova Iorque, Área de Nutrição
FRANCE BEGIN
11. IBFAN – idealizador das WBC – Conferências Mundiais de Amamentação
ARUN GUPTA
12. IBFAN – coordenação regional da América Latina e Caribe
Representante de MARTA TREJOS
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Saudações de Marta Trejos (ausente por motivos de saúde), em nome da Coordenação Regional
da IBFAN América Latina e Caribe, lida por Vilma Chavez:

“Saudamos com emoção os milhares de participantes que hoje nos acompanham e que
assumiram o desafio do presente em defesa da amamentação e da alimentação complementar
saudável.
O planeta nos pede para pararmos com sua poluição e destruição, e então... voltamos nosso
olhar com esperança para o único recurso natural renovável, gratuito, fonte de vida.
As comunidades destruídas por guerras, o aumento de migrações e de emergências naturais,
ou criadas por nós mesmos, tornam imperativo que reinventemos suas redes de apoio e
então... sabemos que a defesa da amamentação é um imperativo para salvar vidas.
As famílias e mães exauridas pelas contradições desta sociedade atual de crescentes
desigualdades, pobreza e exploração nos impõem hoje respostas efetivas e então... sabemos
que pelo menos a amamentação garante um começo igual e inigualável para todas as crianças,
onde quer que estejam.
Sim, amamentar não é apenas nutrição, saúde e apego. A amamentação é um direito de toda
mãe, menino e menina. É um direito que os aqui presentes decidimos apoiar, promover e
proteger. É um direito básico, elementar que, infelizmente, temos de defender da pilhagem
de tantas multinacionais que lucram com a saúde e a vida de tantas crianças inocentes que
trazemos para este mundo.
Sim, não é fácil. A amamentação, que é natural e ancestral, tornou-se, em poucas décadas,
algo que precisamos resgatar, garantir e fortalecer hoje.
Portanto, nós que estamos aqui hoje, representando nosso país, nossas instituições e nossas
profissões, vamos além e fizemos do apoio, da promoção e da proteção
da amamentação, uma escolha de vida e um compromisso ético de
luta diária.
Estes somos quem estamos aqui hoje. A maioria de nós veio
de longe, para compartilhar experiências, discutir divergências
e procurar saídas para essa necessidade imperativa de
garantir o direito de toda mãe de amamentar. Juntamente com
milhões de outras pessoas em todo o mundo que, de várias
trincheiras, lutam e lutam pela amamentação, viemos hoje
para nos comprometer com a busca de respostas eficazes e
as principais ações que definiremos como prioritárias.
Estamos aqui hoje para trabalhar em equipe, para dizer ao mundo
inteiro que estamos aqui, com um compromisso de vida ético
de não descansar enquanto os direitos das mães e das crianças
continuem sendo violados.
Abraçamos essa causa como a mãe canguru faz com seu bebê, com
a pele que temos e com o calor que geramos de nosso profundo e
interno compromisso.
Bem-vindos e bem-vindas”.
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12. HOMENAGENS PÓSTUMAS
Cada sala e espaço interativo do Centro de Convenções SulAmérica recebeu a denominação de
um ativista, já falecido, que contribuiu na luta pela amamentação e alimentação complementar
saudável, acompanhado de uma foto e uma mini-biografia. Seguem-se os homenageados, segundo
o espaço denominado, o tipo de atividade pela qual lutou e a nacionalidade:
ESPAÇO
Auditório
1200 lugares
Sala 2
300 lugares
Sala 3
300 lugares
Sala 4
300 lugares
Sala 5
300 lugares
Sala 6
200 lugares
Sala 7
200 lugares
Sala 8
100 lugares
Sala 9
100 lugares
Sala 10
100 lugares
Sala 11
50 lugares
Espaço de lançamento
de livros
Sala dos Palestrantes
Sala Midia Desk
Espaço
Enamzinho/Enacsinho
Restaurante
Espaço dos pôsteres

HOMENAGEADO

FERNANDO FIGUEIRA
Pediatra, criou legislação que proibia a distribuição de
fórmulas infantis e mamadeiras em maternidades.
NANCY-JO PECK
Membro do GIFA, uma das fundadoras da WABA –
participou do boicote à Nestlé.
GLORIA OCHOA
IBFAN-LAC: defendeu a amamentação em situações de
emergência.
ZILDA ARNS
Fundou a Pastoral da Criança e lutou pelo aleitamento
materno exclusivo na prevenção da mortalidade infantil.
MIRIAM LABBOCK
Pediatra, lutou pela IHAC e pela Declaração de Innocenti.
GABRIELA DOROTHY
Odontóloga, defensora da amamentação na prevenção da
respiração bucal.
ANDREW CHETLEY
Jornalista, autor do livro The Baby Killer Scandal.
NATIVIDAD CLAVANO
Pediatra, lutou pelo alojamento conjunto e contra o uso da
mamadeira.
DERRICK & PATRICE JELLIFFE
Atuaram em políticas de aleitamento materno e criaram a
expressão desnutrição comerciogênica.
AUDREY NAYLOR
Pediatra, criadora do Wellstart, atuou na formação de
quadros.
CALEB OTTO
Embaixador nas Nações Unidas, lutou pela amamentação
enquanto um direito humano.
VERA VINHA
Enfermeira, criou o NALMA-Núcleo de Aleitamento Materno.
ELISABETH HELSING
Criou o grupo norueguês de apoio a mães Ammehjelepen.
AMURA HIDALGO
Coordenador do RUMBA, atuou em comunicação e
mobilização social de jovens da IBFAN-LAC.
BIBI VOGEL
Atriz feminista, fundou no Rio de Janeiro o Grupo de Mães
Amigas do Peito.
HERBERT DE SOUZA (BETINHO)
Criou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela
Vida.
ANDRE NIKIEMA
Antropólogo e linguista, coordenador regional da IBFAN
Afrique.

PROCEDÊNCIA
BRASIL
USA/SUÍÇA
COLÔMBIA
BRASIL
USA
BRASIL
CANADÁ
FILIPINAS
USA
USA
PALAU
BRASIL
NORUEGA
COSTA RICA
ARGENTINA/BRASIL
BRASIL
BURKINA FASO
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13. LINHA DO TEMPO
1979-2019: 40 anos da Rede IBFAN

Quando seis grupos lançaram a IBFAN em 1979, eles não tinham ideia de que a rede
poderia durar mais do que apenas alguns anos. Sabiam naquele momento que era
necessário obter restrições ao marketing de fórmulas para proteger os bebês. Quando
o seu lobby forte resultou na adoção do Código Internacional dois anos depois, muitos
deles pensaram que seu trabalho estava terminado, que os governos agora assumiriam.
Eles se ocupariam de implementar o Código e fazer as empresas obedecerem.
Dez anos depois, os IBFANners começaram a perceber que precisariam permanecer por
mais tempo, pois os governos têm o hábito de dizer SIM em Genebra e esquecer tudo
quando voltam para casa. Perceberam que não se pode confiar nas empresas, que elas
apenas olham formas de aumentar as vendas, e que muitos médicos e nutricionistas
apenas falam a favor da amamentação, mas não agem quando o patrocínio dos
fabricantes acena. E mesmo que algumas mães acham difícil amamentar e acreditam
que seus bebês podem ser mais inteligentes se forem alimentados com uma marca de
fórmula infantil cara.
Era necessário lidar com todos esses e outros assuntos e os grupos IBFAN cresceram
e desenvolveram certa experiência em todos. Não há outra ONG a ser contratada
regularmente para ensinar aos governos a redigir leis/códigos fortes. Apontar o dedo,
envergonhando as empresas que não cumprem o Código tornou-se uma tática útil.
Denunciar os conflitos de interesses é uma maneira de manter os profissionais de
saúde no caminho da amamentação.
E aqui, após 40 anos, podemos mostrar alguns dos muitos êxitos alcançados pela
IBFAN ao longo de décadas de aprendizado, prática, trabalho e divertimento, de rir e se
sentir fortes juntos ...
A luta continua!
The struggle continues! Come join the fight!
Annelies Allain/ Marina Rea
2019
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DESTAQUE DA LINHA DO TEMPO
1998 – Prêmio Right Livelihood Award
O júri do Right Livelihood
Award escolheu a rede
IBFAN “por sua campanha
comprometida
e
eficaz
por quase
vinte anos
pelos direitos das mães
de escolherem amamentar
seus bebês, com pleno
conhecimento dos benefícios
do leite materno e livres
da pressão comercial e
da desinformação com as
quais empresas promovem
substitutos do leite materno.”

https://www.rightlivelihoodaward.org
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14. CONFERÊNCIAS
Conferência de abertura - Amamentação: saúde para toda a vida
Cesar Victora
O conferencista abordou a sua trajetória de cerca de 40 anos como pesquisador no tema do
aleitamento materno. Seu primeiro estudo, na década de 1980, foi realizado em Porto Alegre e em
Pelotas. A pesquisa mostrou pela primeira vez a proteção que o aleitamento exclusivo proporciona
contra a mortalidade infantil, especialmente por diarreia. Este estudo foi uma das bases cientificas
para a recomendação de Innocenti, em 1990, sobre a promoção do aleitamento materno exclusivo
nos primeiros seis meses de vida.
A segunda pesquisa relatada foi a criação das curvas de crescimento da OMS, na qual o pesquisador
coordenou a preparação do protocolo do estudo, sendo Pelotas um dos seis centros onde os dados
foram coletados. As curvas de crescimento foram lançadas em 2006, sendo atualmente adotadas
por mais de 140 países, colocando a amamentação como a norma da alimentação infantil.
O conferencista descreveu também as quatro coortes de nascimentos de Pelotas, iniciadas nos
anos de 1982, 1993, 2004 e 2015, e como os resultados destes estudos têm contribuído para
entender os efeitos a longo prazo do aleitamento materno. Em particular, salientou a associação
entre duração do aleitamento materno e desfechos ligados ao capital humano aos 30 anos de
idade na coorte de 1982, incluindo aumentos na inteligência, escolaridade e renda.
Mais recentemente, o conferencista coordenou a Série Lancet de Aleitamento Materno em 2016,
a qual resumiu aspectos biológicos e epidemiológicos da amamentação em todo o mundo, assim
como seus benefícios em termos de saúde e ganhos econômicos, e sumarizou as evidências
científicas sobre estratégias efetivas de promoção do aleitamento materno. Finalmente, descreveu
o papel da Universidade Federal de Pelotas na iniciativa global Countdown to 2030, a qual monitora
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em uma centena da países de renda baixa e média.
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Amamentação e alimentação complementar saudável: direitos humanos a serem
protegidos para a vida
Elisabetta Recine
O referencial dos direitos humanos qualifica as políticas públicas quando os princípios de prioridade
aos mais vulnerabilizados, promoção da dignidade humana, não discriminação, participação
ativa e informada dos titulares de direito, empoderamento, transparência e prestação de contas
são incorporados de maneira prática. As duas dimensões indissociáveis do Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA): estar livre da fome e ter acesso a uma alimentação adequada
devem se expressar de maneira concreta nas políticas públicas para respeito, proteção, promoção
e provimento deste direito.

Cada uma destas expressões do DHAA é necessária em praticamente todas as sociedades.
Focalizando nas crianças pequenas podemos identificá-las, em medidas como, por exemplo, o
alojamento conjunto, a licença maternidade, a obrigatoriedade de creches, a orientação e apoio
para mães, familiares e cuidadores sobre aleitamento materno e alimentação complementar, a
NBCAL, entre outros. Assim, quando qualquer uma destas ações e medidas não é implementada,
há uma situação de violação ao DHAA. A identificação de uma violação demanda respostas ágeis
e efetivas por parte do Estado. Nesta perspectiva o alcance de objetivos expressos em inúmeros
compromissos nacionais e internacionais não é uma possibilidade e sim obrigação.
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A questão dos direitos humanos foi abordada também por Flávio Valente em uma das mesas
redonsas, que fez as seguintes considerações:
Direito Humano à Alimentação Adequada
Como o setor privado e suas fundações têm se apropriado da agenda e das
instituições
Flavio Valente
O excelente Informe DHANA (Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas) 2019:
AUTORITARISMO, NEGAÇÃO DE DIREITOS E FOME traz o seguinte diagnóstico: “Os dados
demonstram que as obrigações de respeitar, proteger, promover e prover o DHANA estão sendo
violadas pelo Estado brasileiro, assim como está sendo violado o princípio de vedação ao retrocesso
social. Estas violações, que se agravam a cada dia, afetam especialmente grupos empobrecidos
ou outros grupos em situação de vulnerabilidade”. Direitos humanos são uma conquista da
humanidade, precedem a lei:
•

Direitos humanos são o resultado da luta de povos, comunidades, grupos e indivíduos contra
a exploração, a discriminação, a violência e o desrespeito à dignidade humana. Nós nos
beneficiamos de nossos antepassados que lutaram, e nossos contemporâneos que tem a
coragem de levantar sua voz contra injustiças marcantes, manifestar sua solidariedade com
aqueles e aquelas que sofrem as consequências de atos de desmando, simplesmente por ser
diferentes ou questionarem as normas. Devemos nossa liberdade a estes que resistiram e
muitos sucumbiram, e que a liberdade e a dignidade de nossos filhos e filhas dependem das
mulheres e homens, negros, pardos, indígenas, brancos, que hoje lutam nas aldeias indígenas,
nas comunidades quilombolas, nas favelas, nas comunidades de pescadores, geraiszeiros,
comunidades religiosas de matriz africanas, entre outras.
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Direitos das crianças e o papel da IBFAN
•

•

A criança até certa idade, não tem condições de lutar pelos seus direitos, bem como idosos
e alguns enfermos crônicos, eles dependem da solidariedade e apoio de seus familiares e da
população em geral. Após muita polêmica sobre o tema, o direito humano à amamentação
acabou por ser definido como o direito da criança e de sua família de ter as melhores condições
possíveis e a informação adequada para que a mulher possa tomar a decisão de amamentar e,
assim, oferecer a melhor opção alimentar à sua criança. Caso isto não seja possível, ela teria
também as informações necessárias para decidir como substituir o leite materno da melhor
forma possível.
A IBFAN tem tido um papel central na denúncia de práticas abusivas e violações cometidas
pelas empresas produtoras de substitutos do leite materno em todo o planeta. E continua
a fazer este trabalho a duras penas; serviu de exemplo para a luta contra o tabaco, e mais
recentemente contra os alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, e produtos com
muito sal, e gorduras inadequadas para o consumo humano.

Perspectivas e recomendações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resgatar a experiência de Watch dog da IBFAN;
Democracia direta;
Resgatar nossas responsabilidades individuais e coletivas;
Horizontalização federativa – municipalização;
Recuperar nossa soberania a nível local;
Pactos de gestão pelo direito humano à alimentação e Nutrição;
Exigibilidade direta;
Promoção e fortalecimento do SISAN, SUAS, SUS em âmbito municipal;
Fortalecimento articulação campo cidade;
Comida de verdade como eixo estruturante de um plano Brasil Popular;
Articulação internacional.
Convocar a todas e todos, em particular as mulheres e os jovens para a construção de um novo
sonho, de um Brasil justo e humano, com os pés no chão e a cabeça no presente, que é onde
construímos o futuro.
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Celebrando 40 anos da IBFAN
Annelies Allain
O ativismo está no sangue da IBFAN e também em seu nome: International Baby Food ACTION
Network. Assim como nos anos 1970 havia pessoas que estavam furiosas ao saber da morte
desnecessária de bebês, hoje em dia há jovens irados com a crise climática, com os incêndios e
as inundações e com a falta de ação dos governos. Em sua palestra, Annelies começou mostrando
um filme de dois minutos de seu atual herói ativista, Greta Thunberg, pronunciando o seu famoso
discurso “How dare you?” ante a Assembleia da ONU. Os heróis da IBFAN do passado incluem
muitos que iniciaram o boicote da Nestlé e o tornaram o maior, mais longo e mais bem-sucedido
boicote de todos os tempos. O boicote e o processo da Nestlé num tribunal suíço criaram uma
conscientização pública do escândalo da mamadeira. Isso, por sua vez, deu o impulso à adoção
do Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno (o Código) pela
Assembleia Mundial da Saúde (OMS).

Trabalho em rede (networking): Quando a IBFAN começou, em 1979, havia apenas seis grupos. Já
em 1981, eram 80 pessoas que vieram de todo o mundo para fazer lobby e testemunhar a adoção
do Código na Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. Em 1989, havia 360 participantes de
62 países no 10º aniversário da IBFAN em Manila. O 25º aniversário da Rede foi comemorado na
Costa Rica. Agora, com seus 40 anos, em Rio de Janeiro, a IBFAN conta com 273 grupos em 168
países. Seu crescimento bem-sucedido se deve à sua estrutura horizontal: não há chefe, nem
hierarquia. A rede está aberta a todos os que subscrevem os sete princípios da IBFAN. Embora
exista alguma coordenação regional e central, não há luta pelo poder, a ênfase está no trabalho
conjunto, na aprendizagem mútua e no apoio mútuo. A sobrevivência e o sucesso da IBFAN, a rede
mais antiga do mundo, mostram como uma estrutura mínima pode funcionar.
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Marketing: Para proteger a amamentação, a IBFAN teve que aprender o que é o marketing comercial
e foi citada uma análise da complexidade dos instrumentos e das técnicas de marketing. Os
membros da IBFAN aprendem como pesquisar a maneira como as empresas chegam às mães,
atingem os médicos, as enfermeiras, as parteiras e os administradores de hospitais, para promover
as vendas de fórmulas infantis e outros substitutos do leite materno. As provas descobertas por
esse monitoramento são publicadas, a fim de nomear e envergonhar as empresas que prejudicam a
amamentação. Ao coletar provas materiais das violações do Código, a IBFAN está bem posicionada
para estimular debates sobre alimentação infantil, para influenciar as políticas e assustar as
empresas.

Resoluções da AMS. Codex Alimentarius: O Código Internacional de Comercialização foi adotado
em 1981, há quase 40 anos. Ainda que os textos legais não mudam, o marketing evolui rapidamente,
constantemente pressionado por novos produtos, novas etiquetas, novas afirmações, mais lucros,
maior concorrência, possibilidades de patrocínio, etc. Para seguir essas mudanças no mercado, a
Assembleia Mundial da Saúde (AMS) discute maneiras de atualizar as disposições obsoletas do
Código. A cada dois anos, a IBFAN participa ativamente desses debates e na redação de novas
resoluções que esclarecem e atualizam o Código. Os delegados da IBFAN também participam de
sessões anuais do Códex Alimentarius, um organismo internacional que estabelece os padrões de
qualidade e rotulagem de alimentos processados, incluindo alimentos para bebês. Tanto no Códex
quanto na AMS, a IBFAN se opõe aos esforços das empresas de alimentos para diluir os padrões e
enfraquecer os regulamentos. Por seus esforços persistentes a IBFAN recebeu em 1989 o Prêmio
Right Livelihood (RLA), também conhecido como prêmio Nobel alternativo.
A formação de funcionários de governos: A IBFAN percebeu logo que os representantes de
governos tendem a prometer muitas coisas em Genebra ou Nova York (na AMS ou na ONU), mas
esquecem essas promessas facilmente quando chegam em casa. Mas o Código só tem efeito
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jurídico e só pode ser aplicado num país uma vez que tiver sido transformado em lei nacional.
É necessário lembrar constantemente aos governos que os bebês precisam de proteção legal.
Mas a maioria dos Ministérios da Saúde não sabem como elaborar leis para impor um marketing
ético dos substitutos do leite materno. Com a ajuda do UNICEF, nos últimos 20 anos, a IBFAN
ofereceu cursos de treinamento a mais de 2000 funcionários dos governos em 140 países.
Annelies mostrou uma sequência de fotos em muitos países do mundo onde esses treinamentos
já ocorreram. Um dos primeiros foi o Brasil, onde Jean-Pierre Allain ajudou na elaboração
da NBCAL e onde agora está em vigor uma das melhores leis para proteger a amamentação.
A conferencista também mostrou um quadro de 2018 chamado State of the Code by Country
(Situação do Código por país), que mostra quantos países têm medidas efetivas para aplicar o
Código. Esse quadro da IBFAN mostra que 67 países implementaram o Código na íntegra ou quase
todas os seus artigos. O ICDC da IBFAN publica esse quadro a cada 2 ou 3 anos e ele é usado como
padrão mundial.
Não há dúvida de que sem a IBFAN, milhões de bebês teriam morrido; sem a IBFAN, haveria menos
restrições de marketing; sem a IBFAN, dezenas de empresas não precisariam olhar por cima do
ombro para ver se os monitores estão olhando; sem a IBFAN, a promoção da amamentação seria
muito mais difícil. Por isso, a IBFAN deve continuar em todos os lugares, em todos os estados do
Brasil e em todo o mundo.
A luta continua!

49

RELATÓRIO 2019 ENAM, ENACS, WBC e WCFC

15. MESAS REDONDAS E PAINÉIS
Estratégias globais voltadas à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação
complementar, WBTi, indicadores, iniquidades, custos e políticas.
Esta temática foi abordada por quatro palestrantes, em inglês e em espanhol: inicialmente por dois
membros da rede IBFAN – da Índia e de Honduras – para ilustrar uma proposta em andamento
denominada - WBTi – Iniciativa quanto às Tendências Mundiais de Amamentação - mostrando
um panorama de coleta de dados estratégicos para subsidiar as ações globais, mostrando WBTI
já realizada em 159 países, e o exemplo da América Latina: Honduras.
A seguir, os representantes do UNICEF-NY e da OMS-Genebra apresentaram as ações globais
propostas por esses dois organismos das Nações Unidas sobre alimentação complementar e
sobre amamentação, resumidos a seguir.

WBTi - Iniciativa quanto as Tendências Mundiais de Amamentação – é uma metodologia e
instrumento desenvolvidos pela equipe da IBFAN-Índia (BPNI) para padronizar comparações
e auxiliar os países a medir o status de seus indicadores de aleitamento materno e das ações
de implementação da Estratégia Global para a Alimentação Infantil e da Criança Pequena. Ele
documenta os alcances e as debilidades de 10 indicadores de políticas e programas. Constrói
e mantém um banco de dados globais facilmente acessíveis. Mobiliza ações e é construído a
partir de trabalho conjunto com instituições governamentais, acadêmicas e não governamentais
(sob liderança da IBFAN) - através de relatórios e chamados à ação, a cada 3-5 anos. Até 2019
reunimos relatórios de159 países, 13 workshops, e foram publicados 3 artigos.
Foi apresentada a experiência e resultados do WBTI-Honduras: destacou-se a conclusão: WBTi
é um processo ativo que criou um grupo coordenador entre IBFAN, universidades, agencias de
cooperação e governo para avaliar a situação nacional e dar seguimento às recomendações
quanto as práticas de amamentação. Deixou uma capacidade instalada permanente que funciona
com regularidade e eficácia.
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O UNICEF apresentou sua proposta de ações globais quanto a Alimentação Complementar da
criança de 6 a 24 meses. Destacou que essas práticas alimentares permanecem sub- ótimas, pois
1 em cada 3 crianças comem menos alimentos do que se recomenda dos grupos de nutrientes,
situação pior na Ásia e África, e também 1 em cada 5 daquelas de populações rurais e de baixa
renda. 59% das crianças não recebem alimentos de fontes animais e nem 44% consomem frutas ou
vegetais. A seguir foram descritas algumas atividades e materiais: Guias (como o de Alimentação
Infantil nas Emergências), vídeos, cursos e bancos de dados.
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A OMS baseou sua apresentação na Resolução 71.9 da Assembleia Mundial de Saúde de 2019,
destacando o que tem feito com relação a cada uma das 7 ações estratégicas aprovadas nesse
contexto como recomendações, e que materiais estão previstos a serem lançados. A ação número
1 recomenda urgência aos países para que invistam em aleitamento materno, levando em conta
que a cada 1 US dólar investido resulta em 35 US dólares de retorno econômico. A ação número 2
é o revigoramento da IHAC – pela revisão dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno
e publicação desta revisão e do Guia operacional. 3. Implementar o Código e as Resoluções
subsequentes da AMS; 4. Promover alimentação complementar adequada e oportuna; 5. Acabar
com a promoção comercial inapropriada de alimentos para bebês e crianças pequenas; 6. Tomar
medidas para assegurar alimentação infantil adequada nas emergências; 7. Comemorar a Semana
Mundial de Aleitamento Materno.
Iniquidades e custos: foram destacados especificamente estudos que mostram que não amamentar
leva a maior mortalidade de crianças por diarreia e pneumonia; e de mulheres por câncer de mama,
custos por perdas cognitivas e consequente menor desempenho. Custos maiores dos serviços de
saúde para o tratamento dessas doenças; custos indiretos de cuidadores, transporte e Seguro
Saúde, além de maiores gastos da família com fórmula infantil para a substituição do leite materno.
Somente no caso do Brasil fosse aumentada em 10% a prática de amamentar exclusivamente
até 6 meses, a economia obtida seria de 6 milhões de dólares. Em contraposição, as vendas de
fórmulas totalizaram 14 bilhões de dólares em 2014, com tendência a aumentar muito nos anos
subsequentes, especialmente em fórmulas de seguimento e para crianças acima de 12 meses.
Ao custo de não amamentar deve também ser acrescentado o custo ecológico pelo aumento
da pegada de carbono devido a plásticos, produção, transporte e esterilização de mamadeiras e
demais substitutos do leite materno.
Foi apresentado um método e instrumento que tem sido usado para calcular os custos de não
amamentar. Em termos mundiais calcula-se que não amamentar representa cerca de 700,000
mortes de crianças e mães; US$ 1.1 bilhão com o sistema de saúde e US$ 340 bilhão em
custos devidos a perdas cognitivas e mortalidade, dos quais US$ 36 bilhões na América Latina.
Diversos dados sobre as iniquidades nas práticas de amamentação e no uso de fórmulas infantis,
comparando países pobres, ricos e de média renda foram apresentados.
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Políticas: foram apresentadas políticas públicas de aleitamento materno de três países:
•

Brasil: inicia seu programa de amamentação no final dos anos 70, e lança em 1981 o PNIAM,
compreendendo uma série de ações e comitês que cobrem as estratégias principais. Diversas
portarias e decisões políticas se seguem como a obrigatoriedade de alojamento conjunto (1983),
a regulamentação da propaganda de substitutos do leite materno, as licenças maternidade e
paternidade, os bancos de leite humano (1988), a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (1992) e
a Rede Amamenta (atenção básica) em 2008, etc. Foi elaborada uma Política e lançada como
“Bases” para ser publicada. Foram mostrados dados de pesquisas nacionais que indicam a
preocupação com a estagnação nos indicadores de aleitamento materno exclusivo e aos 12
meses, e a necessidade de novos estudos, esperados para 2020.

•

Costa Rica: têm diversos decretos e legislação para o apoio a mães na lactação, consolidados
em importante publicação de 2008. Foi destacada a legislação quanto a mães trabalhadoras
lactantes e salas de apoio em locais de trabalho, e Decreto de 2018 que precisa ser implementado.
O desafio é as demais legislações serem postas em pratica.

•

Uruguai: foi mostrado um diagnóstico de situação de indicadores de amamentação, onde se vê
que a prevalência de AME de 0-6 meses passou de 35% em 2011 para 58% em 2018. No entanto,
mostra preocupação pois a amamentação à saída da maternidade era de 81% e passou a 74%
nesses anos. Destaca as estratégias priorizadas entre as quais implementar a amamentação
na primeira hora de vida e contato pele-a-pele e em casos de cesárea; mostrando também as
alternativas em caso de impossibilidade, nesta ordem: leite de peito ordenhado, banco de leite
humano e fórmulas- explicitando riscos e indicação médica. Outra estratégia é o monitoramento
do Código, com uso de formulários e metodologia Netcode, e a aprovação recente da Lei sobre
Salas de Apoio a Amamentação nos Locais de Trabalho e Estudo.
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Proteção legal, monitoramento, conflitos de interesse, GBC (Coletivo global pró amamentação):
indicadores, advocacy, Código, Codex
Destacamos aqui a importância da proteção legal da amamentação e da alimentação complementar
saudável contra o marketing abusivo de substitutos do leite materno.
Código e Netcode
Na abordagem sobre o Código Internacional foi apresentada a evolução histórica da sua
implantação em países da América Latina. Tanto no México, quanto na Colômbia, as legislações
para regular alimentos para bebês e crianças pequenas datam da década de 1990 e vêm sendo
atualizadas até o presente. Levantamento realizado na América Latina e Caribe (2018), pela IBFAN,
mostrou que seis países possuem legislação que contempla todos os artigos do Código. Em cinco
países as leis contêm muitos artigos, enquanto em 15 países inexistem legislações de proteção
ao aleitamento materno. Foram apresentados dados de violações obtidas em monitoramentos
realizados no Brasil e no Equador, este último por meio do protocolo do NetCode. O NetCode é uma
rede de monitoramento global, para apoiar a implementação do código internacional, identificando
lacunas e limitações das leis nacionais. Permite também levantamento periódico, avaliação de
tendências e de mudanças na conformidade ao longo do tempo. O sistema possui um protocolo
objetivo contendo uma abordagem passo a passo que guia o processo do início ao fim. Nos dois
países monitorados (Equador, 2016 e Brasil, 2017 e 2018) verificou-se que o número de infrações
é grande, principalmente nos pontos de venda de substitutos de leite materno. No Equador, há
contato das empresas com profissionais de saúde e com serviços de saúde, principalmente os
privados. No Brasil, os compostos lácteos não estão enquadrados na Lei, facilitando a ocorrência
de violações por meio de promoção cruzada com a fórmula infantil. Neste país, destacou-se a
presença de marketing não ético feito por influenciadores digitais e patrocínio de eventos pela
indústria, principalmente pela Nestlé e Danone.

Angelica Lozada
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Os fatores que colaboram para a situação brasileira são a falta de formação e capacitação em
monitoramento e a falta de ação de fiscalização, tanto por desconhecimento da Lei, quanto pelo
desinteresse/inefetividade dos órgãos fiscalizadores. Há necessidade de maior investimento na
formação dos profissionais de saúde e dos fiscais, ampliação da fiscalização pelas vigilâncias
sanitárias locais, revisão permanente da legislação, maior envolvimento da sociedade e elaboração
de estratégias para tornar a NBCAL mais conhecida pelas famílias. É preciso também inserir
a NBCAL nos currículos dos cursos de saúde, serviço social, publicidade, direito, entre outros.
Empresas cometendo infrações estão sendo notificadas, mas a judicialização foi vista como um
caminho para cobrar a efetiva aplicação da Lei por meio do acionamento do Ministério Público.
Codex
Duas mesas discutiram questões políticas que envolvem a regulamentação de substitutos do leite
materno e da alimentação complementar no nível do Codex, com ênfase no conflito de interesses que
permeia as relações entre os governos e instituições privadas. O Codex é uma Comissão conjunta
da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) e OMS, reconhecida
pela OMC (Organização Mundial do Comércio) que elabora normas, diretrizes e códigos de práticas
internacionais de alimentos harmonizadas para proteger a saúde dos consumidores, assegurando
práticas justas no comércio de alimentos. Cinco normas de alimentos infantis do Codex possuem
maior relevância para o Código Internacional, sendo duas delas referentes a fórmulas. Em relação
à norma vigente que trata da fórmula de seguimento destinada a lactentes a partir de 6 meses e
crianças até 36 meses (CODEX STAN 156, adotada em 1987), existem incoerências entre ela e o
Código Internacional.

FÁBIO GOMES
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Essa norma considera que os produtos sob seu escopo não são substitutos do leite materno
e não devem ser apresentados como tal. Isso contradiz tanto o Código, quanto as resoluções
subsequentes da OMS, que visam a proteção do leite materno, uma vez que quaisquer alimentos
comercializados ou apresentados como substitutos parciais ou totais do leite materno, adequados
ou não para esse fim são substitutos do leite materno. Em consequência, diferentemente do
que está estabelecido na norma de fórmula infantil, na norma de fórmula de seguimento não
estão incluídos os requisitos de rotulagem que refletem o Código. Por exemplo, não consta a
obrigatoriedade de rotular o produto de forma a evitar qualquer risco de confusão entre a fórmula
de seguimento, a fórmula infantil e a fórmula para necessidades dietoterápicas específicas, o que
poderia prevenir a promoção cruzada, proibida pelo Código. Utilizada pelos fabricantes para burlar
o Código e enfraquecer a legislação local, essa forma de violação é observada a partir de estratégias
de similaridade na marca, rótulo, cores e logos entre fórmulas infantis, formulas de seguimento
e leite de crescimento. Os riscos de ameaça de violação ao Código consequente à incoerência
entre este e a norma CODEX STAN 156, permanecem após a revisão feita em 2018. A proposta é
subdividi-la em duas sessões. A primeira sessão abarcaria a fórmula destinada a lactentes entre
6 e 12 meses, sendo o produto reconhecido como substituto do leite materno. A segunda sessão
seria referente a produtos para crianças de 12 meses até 36 meses, porém não há decisão se
estes seriam considerados substitutos do leite materno. Essa indefinição é decorrente da pressão
incessante da indústria de alimentos contra a regulamentação de práticas comerciais de seus
produtos. Sua prioridade estratégica é alterar os padrões e culturas alimentares tradicionais nos
países de baixa e média renda e essa luta é feita país a pais.

A auto regulação é um engodo, não é capaz de reduzir a extensão e impacto do marketing e além
disso, só funciona se a empresa quer e enquanto está sendo monitorada. Ela mina a vontade dos
governos de legislar. As normas do Codex são usadas como referência em disputas comerciais.
Na composição dos grupos de observadores, cerca de 40% são da indústria de alimentos, 59% são
de ONGs de interesse comercial (BINGOS) e apenas 1% são observadores sem conflito de interesses.
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Problemas nutricionais abordados pela ONU se constituem em “rede de negócio da desnutrição”,
sendo uma delas, a deficiência de micronutrientes. A ênfase excessiva à deficiência de
micronutrientes prejudica as habilidades culinárias dos pais, mina a sua confiança na segurança e
qualidade dos alimentos reais, consumidos pela família, temendo que estes careçam de nutrientes
essenciais. No âmbito do Fórum Econômico Mundial pautas tiradas da agenda das Nações Unidas
são tratadas por “coalizões plurilaterais” envolvendo corporações multinacionais, estados-nação
(inclusive através do Sistema das Nações Unidas) e organizações da sociedade civil selecionadas.
Um exemplo de parcerias problemáticas é a parceria da FAO com a Danone para ampliar práticas
alimentares e agrícolas sustentáveis e proporcionar às pessoas acesso a alimentos mais diversos
e saudáveis. Outro exemplo, o da iniciativa “Scaling Up Nutrition” (SUN). As empresas da rede
de negócios SUN atuam em áreas que variam desde indústria de alimentos, sanitização, água,
higiene, biofortificação, agricultura, até insumos agrícolas. Em países como a Índia, a SUN está
se expandindo e minando a democracia. As grandes empresas de alimentos se disfarçaram
como sociedade civil e estabeleceram uma parceria com a autoridade de Segurança Alimentar do
Governo, criando Centro de Excelência em Alimentos e Agricultura.
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As atividades políticas das corporações que implicam em conflitos de interesse na parceria
público-privada se dão a partir de variadas estratégias: na formação e comunicação, por meio
de mensagens confusas, por meio de incentivos financeiros, de doações, no envolvimento com a
comunidade, pelo desenvolvimento de projetos em escolas e em comunidades. Outros mecanismos
de ação são as estratégias legais, por exemplo, em ações contra governos, quando promovem a
desregulamentação, por meio da oposição, fragmentação e desestabilização, quando ameaçam e
expõem defensores da saúde pública. O gerenciamento de influências indevidas de corporações
sobre políticas, pesquisas e práticas de saúde pública pode ser feito por divulgação pública de
correspondência entre empresas e indivíduos e instituições no governo, oficinas de governança,
monitoramento da influência de interesses comerciais na saúde pública, programas de educação
e certificação, códigos de ética e banco de dados públicos de conflitos de interesses de indivíduos
e instituições de saúde pública.

France Begin

Para enfrentar essas questões é preciso:
•
•
•
•
•
•

Lembrar aos governos que estes têm o dever de proteger o direito à saúde das crianças;
Manter as políticas de saúde livres de influência comercial;
Monitorar e questionar o que as empresas fazem;
Apoiar os denunciantes (por exemplo, expondo o filme Tigers);
Juntar-se à IBFAN;
Vetar todas as formas de envolvimento de indústrias de produtos não saudáveis nas decisões
políticas;
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•
•
•
•
•

Não conceder participação a representantes do setor comercial em conselhos e órgãos
responsáveis pela formulação, controle, monitoramento e avaliação dos regulamentos;
Exibir os maus produtos, práticas e políticas do setor comercial (incluindo suas estratégias de
marketing e pressão política / lobby);
Capacitar a sociedade civil para monitorar e expor as táticas da indústria;
Estruturar-se para colaboração com agentes não estatais da OMS (organizações das Nações
Unidas, ONGS sem interesses comerciais);
Criar uma ferramenta mandatória pelos Estados Membros da OMS / OPAS
para prevenção de conflitos de interesse em políticas e programas de nutrição.

Advocacy e Global Breastfeeding Collective
Uma mesa redonda abordou as sete ações políticas de advocacy do Coletivo Global Próamamentação, grupo composto por organizações livres de conflitos de interesse para fortalecimento
do Código Internacional e das resoluções relevantes da WHA. O Coletivo Global Pró-amamentação
(GBC – Global Breastfeeding Collective) é coordenado pela OMS e UNICEF, tendo a IBFAN, Banco
Mundial, Fundação Helen Keller, Save the Children, USAID, ILCA, Fundação Bill & Belinda Gates,
1000 Days, WABA, La Leche League International, Academy of Breastfeeding Medicine, Alive &
Thrive, CGBI, CARE, Action Against Hunger, PATH, Nutrition International, NEPAD, UNCG, Concern
Worldwilde e Worldvision como parceiros. O GBC busca implementar sete ações políticas:
•
•

Aumentar os recursos para elevar as taxas de aleitamento materno;
Implementar integralmente o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite
Materno e as resoluções relevantes da WHA, por meio de fortes medidas legais que são aplicadas
e monitoradas independentemente por organizações livres de conflitos de interesse;

Roger Mathisen

59

RELATÓRIO 2019 ENAM, ENACS, WBC e WCFC

•
•
•
•
•

Estabelecer políticas de licença familiar remunerada e de amamentação no local de trabalho,
com base nas diretrizes de proteção à maternidade da Organização Internacional do Trabalho
como requisito mínimo, incluindo disposições para o setor informal;
Implementar os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno nas maternidades;
Melhorar o acesso a aconselhamento especializado em amamentação como parte de políticas
e programas abrangentes de amamentação nas unidades de saúde;
Fortalecer os vínculos entre as unidades de saúde e as comunidades e incentivar redes
comunitárias que protejam, promovam e apoiem a amamentação;
Fortalecer os sistemas de monitoramento que acompanham o progresso de políticas, programas
e financiamento para alcançar as metas nacionais e globais de amamentação.

Propõe os seguintes indicadores:
Taxas de indicadores globais atuais e metas 2030 (percentual de países em cada indicador)
Indicador
Doador contribuir no mínimo com $5,00 por recém-nascido.
Implementar integralmente o CÓDIGO.
Proporcionar licença maternidade.
Mais da metade dos nascimentos ocorrerem em serviços de
saúde amigos da criança.
Alimentação complementar para crianças pequenas presente
na maioria dos serviços primários de saúde.
Existência de programas comunitários de alimentação
complementar para crianças pequenas na maioria das
localidades.
Avaliação de programas de amamentação nos últimos 5
anos.
Coleta de dados sobre amamentação nos últimos 5 anos.
Indicadores do progresso
Bebês amamentados na primeira hora de vida.
Bebês < 6 meses amamentados exclusivamente.
Crianças até 1 ano amamentadas.
Crianças até 2 anos amamentadas.

Taxa atual (%)
6
18
11

Meta (%)
25
40
25

14

40

56

80

47

80

41

75

36
Taxa atual (%)
43
41
70
45

75
Meta (%)
70
70
80
60

O kit de ferramentas do Coletivo Global de Aleitamento Materno pode ser acessado no link:
https://toolkits.knowledgesuccess.org/toolkits/breastfeeding-advocacy-toolkit
Serve como uma plataforma central de ferramentas e recursos garantindo o acesso e utilização
fáceis de advocacy para os defensores da amamentação e outras partes interessadas, tais como
ministérios, trabalhadores e gerentes de saúde, empregadores, doadores e outros tomadores de
decisão importantes, a fim de apoiar as sete ações políticas do Coletivo.
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Alimentação complementar saudável e não saudável: potenciais efeitos na saúde
e necessidade de regulação, guia alimentar, soberania e segurança alimentar
Alimentação complementar saudável
Nove mesas redondas e um painel abordaram a alimentação infantil e ressaltaram a necessidade
da sociedade proteger a criança pequena do consumo de alimentos não saudáveis, considerando
seus efeitos negativos a curto e longo prazos. A alimentação é reconhecida como uma prática social
e cultural. Os primeiros anos de vida são importantes para a formação dos hábitos alimentares.
A partir da introdução de alimentos complementares, o que, como e quando se come constituem
experiências individuais e coletivas que imprimem a relação futura da criança pequena com a
comida. Por meio da alimentação - sabores, texturas, cheiros e cores dos alimentos - a criança
aprende sobre si e sobre o ambiente em que vive. Além disso, estes estímulos são essenciais para
o desenvolvimento do seu sistema digestivo e global.

Elisabetta Recine
Inês Rugani

O momento da refeição é de aprendizagem, oportuno para o desenvolvimento da autonomia da
criança e ela deve ser estimulada a participar, comendo junto com a família. É importante dedicar
tempo e atenção para interagir nesses momentos, permitindo à criança conhecer o nome dos
alimentos que está consumindo, usar as mãos para segurar os alimentos/utensílios, sentir a
variação nas texturas, cheiros, cores e sabores da comida. A alimentação da criança é a alimentação
da família e adotar uma alimentação adequada e saudável é uma forma de fortalecer sistemas
alimentares saudáveis e sustentáveis. O cuidado com a criança no contexto da família envolve
relações de gênero. Quem provê o acesso material aos alimentos? Quem prepara as refeições?
Quem cuida do ambiente onde se vive?
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JULIANA MARTINS OLIVEIRA

Em trabalhos comunitários de aconselhamento que visam melhorar as práticas saudáveis de
alimentação complementar, o levantamento de informações sobre o que os cuidadores fazem não é
suficiente; é fundamental saber por que eles fazem o que fazem de modo a compreender a realidade
e poder transformá-la. Os pais e cuidadores muitas vezes oferecem alimentos industrializados
como forma de diversificar a alimentação das crianças.
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Recomendações
•

•
•
•

O aleitamento materno continuado precisa ser protegido, pois essa é uma fase de
grande vulnerabilidade para os bebês, em função da ação massiva do marketing de
alimentos infantis que propagam alegações de saúde enganosas que diminuem a
segurança dos pais acerca da amamentação, dos alimentos in natura e da cultura
alimentar tradicional.
A entrada das crianças na creche não deve ser fator de risco para o desmame e
exposição a alimentos ultraprocessados.
É essencial proteger a criança da exposição aos alimentos ultraprocessados.
A promoção e proteção da alimentação saudável requerem uma rede de apoio
familiar e comunitária e exigem políticas públicas que permitam o acesso a alimentos
adequados e saudáveis e a informação de qualidade para fortalecer a autonomia
culinária das famílias nas escolhas alimentares saudáveis. A autonomia pode ser
definida como a capacidade de pensar, decidir e agir para cozinhar refeições em
casa usando majoritariamente alimentos in natura e minimamente processados,
em interação com as relações interpessoais, do ambiente, dos valores culturais, do
acesso a oportunidades e da garantia de direitos.

Segurança alimentar na perspectiva do direito humano à alimentação adequada entre lactentes e
crianças de alta vulnerabilidade social: o caso das crianças indígenas brasileiras
A população indígena brasileira é composta por 305 etnias, totalizando 896.917 pessoas que
praticam 274 línguas. São várias as condições de violação de direitos que impactam a soberania e
segurança alimentar indígena: os conflitos territoriais, que se intensificaram fortemente no último
ano, culminando com genocídio de lideranças no ano de 2018, estimado oficialmente em 135;
insuficiência ou inadequação das terras para produção de subsistência devido à presença de
moradias em condições inadequadas, onde a falta de abastecimento de água atinge 57% delas.
Também é elevado o percentual de indivíduos sem rendimento. A prevalência de insegurança
alimentar grave entre etnias das quatro regiões do país é mais elevada entre os povos Guarani,
próximo a 30%. A insegurança alimentar moderada atinge a maioria dos indivíduos da etnia
Guarani Kaiowá (58,7%), onde a situação de segurança alimentar inexiste. É nas etnias Guarani
que existem as maiores prevalências de stunting (baixa estatura para a idade) indicando que o
déficit nutricional é condição crônica. Nas crianças Guarani M’Biá-SP, essa forma de desnutrição
atinge 52% das crianças. A média de déficit de estatura para a idade considerando todas as etnias
é 26% e entre crianças não indígenas, é 6,8%. A dieta das crianças menores de 2 anos é composta
por alimentação predominantemente não tradicional, onde é expressiva a frequência de consumo
de leite fluido, leite em pó, achocolatado e outros alimentos ultra processados. Entre elas, do povo
Guarani SP, é baixa a prevalência de amamentação (45%), mas é satisfatória entre os Kaingang
no Paraná (87,5%). Por outro lado, é baixa a prevalência de aleitamento materno exclusivo nas
crianças menores de 6 meses em todas as etnias.
A prática de alimentação não tradicional está condicionada à presença de cestas básicas para
família de desnutridos, doação de alimentos, compra em supermercado e grande relevância da
alimentação escolar. Outros aspectos que impactam nas práticas alimentares do povo indígena são
plantação limitada por extensão e qualidade da terra, limitações ambientais, falta de assistência
técnica e/ou assistência inadequada e descontínua. O povo indígena no Brasil sofre violação
de seus Direitos, em especial ao direito humano à alimentação suficiente, de qualidade, social e
culturalmente aceitável. A violação dos direitos atinge mais intensamente as crianças, afetando
sua saúde e bem estar no presente, comprometendo seu futuro.
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Ana Segall, Francisco Menezes E Flavio Valente
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Alimentos comercializados: repercussões na alimentação da criança pequena
Segundo dados de pesquisa realizada recentemente pela OMS na região europeia, a maioria dos
alimentos comercializados para bebês continham níveis elevados de açúcar; que contribuíam
com mais de 30% das calorias em relação total de carboidratos. O consumo desses produtos
pode desenvolver a preferência da criança por sabores doces, aumentar o risco de cárie dentária e
fornecer energia com um valor nutricional mínimo.

Muitos dos produtos foram comercializados como adequados para crianças com menos de seis
meses, apesar das recomendações de longa data de que as crianças deveriam ser amamentadas
exclusivamente pelos primeiros seis meses de vida e das recomendações de que a comercialização
de alimentos complementares comerciais não deve ser anunciada para crianças com menos de
6 meses de idade. A OMS / EURO desenvolveu um modelo preliminar de perfil nutricional para
alimentos comercializados para crianças de 6 a 36 meses, a fim de orientar as decisões sobre
quais alimentos são inadequados para promoção nessa faixa etária.
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Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos
O Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos constitui um documento construído
coletivamente. Foi elaborado para atender à necessidade de alinhamento das políticas de
amamentação e alimentação complementar com vistas à proteção da criança menor de 2 anos
contra a publicidade de alimentos e desestímulo à introdução de alimentos ultraprocessados,
assim como, de alinhamento com o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em
2014. O guia fomenta a discussão de gênero e relações de poder no lar na perspectiva da atenção
integral no cuidado da criança e do empoderamento da família nesse processo. A superação dos
fatores que dificultam a promoção, proteção e apoio da alimentação adequada e saudável de
crianças pequenas deve ser estabelecida por meio de políticas públicas voltadas à seguridade
social e segurança alimentar e nutricional.

Janini Ginani, INÊS RUGANI E Gisele Bortolini

Publicidade de alimentos
A OMS recomenda que os governos estabeleçam limites para a publicidade de alimentos com alto
teor de sal, gorduras e açúcar, a fim de reduzir os índices de obesidade.
O Ministério da Saúde elenca a publicidade como um obstáculo à adoção de uma alimentação
adequada e saudável. O Conselho Nacional do Ministério Público (Recomendação nº 67 de 2018)
recomenda aos membros do Ministério Público da União e dos Estados, dentro do limite de
suas atribuições, que realizem ações de prevenção e combate à obesidade infantil, promovendo
ações de monitoramento e fiscalização do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, da
Resolução Conanda nº 163/2014; também quanto ao compromisso pela publicidade saudável
para crianças de evitar a publicidade abusiva direcionada a crianças e adolescentes, inclusive,
mas não exclusivamente, em ambientes escolares.
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Em 2017, no Brasil, 60,7% dos comerciais de alimentos na TV eram de ultraprocessados, sendo
90,8% por meio de publicidade abusiva. A maioria dos comerciais de alimentos ultra processados
são destinados ao público infantil, que é influenciado pelas estratégias de publicidade.
As empresas também usam de estratégias publicitárias para cativar os jovens consumidores, a
partir de ação direta nas escolas. É necessário sensibilizar e capacitar atores do direito, monitorar
a exposição da população à publicidade de alimentos não saudáveis e combater a inércia política
que impede o avanço das políticas públicas.
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Proteção à maternidade no trabalho, humanização do nascimento, papel do pai
Proteção à maternidade no trabalho
Na mesa redonda “Mulher, trabalho, gênero e equidade: desafios na proteção e apoio à
amamentação”, foram discutidos três temas:
•

Aleitamento materno e trabalho informal: Foi apresentada uma visão geral da OIT e da Convenção
183 da OIT, e discutidas formas atípicas de trabalho e sua implementação. Foi debatido o que
seria o setor/trabalho informal e foram mencionados vários exemplos de economia informal.
Foi enfatizado que estes tipos de atividades não são cobertos pelas leis de proteção do
trabalho, e portanto oferecem más condições de trabalho, falta de segurança no emprego e de
proteção social. Foi apresentado um panorama global da situação da mulher no setor informal,
evidenciando que 61% das mulheres do mundo encontram-se no mercado informal. Foram
apresentados os principais obstáculos para a amamentação na economia informal e maneiras
de apoiar mulheres grávidas ou novas mães na economia informal.

•

100 anos da convenção da OIT sobre proteção da maternidade – posição da IBFAN: da política,
prática e advocacy. Foi apresentada uma visão panorâmica dos 100 anos da OIT na proteção
à maternidade trazendo as diferentes resoluções e pontos das principais convenções e em
especial da Convenção 183 sobre a Proteção da Maternidade.

•

Sala de amamentação no local de trabalho – lei, acordo ou benefício? Foi apresentado um
panorama geral da situação do aleitamento materno no Uruguai, os dispositivos legais de
proteção à mulher trabalhadora e estudante em relação à amamentação, à situação das salas
de apoio à mulher trabalhadora e estudante, totalizando 174 dessas salas no Uruguai e os
principais avanços e desafios.
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Recomendações
•

Encontrar soluções para capacitar o setor informal;

•

Criar associações de trabalhadores pertencentes a campos de trabalho semelhantes;
Trabalhadores informais da economia podem se unir a sindicatos, e sindicatos
podem ser encorajados a defender seus interesses na negociação coletiva;

•

Outras estruturas podem ser criadas para defender os direitos dos trabalhadores;

•

Fazer campanha em âmbito internacional para ampliar o escopo do C183 para que
incluam mulheres que trabalham na economia informal e na agricultura;

•

Aumentar a conscientização pública sobre os problemas que afetam os trabalhadores
na economia informal;

•

Sensibilizar os trabalhadores para os seus direitos;

•

A presença de Salas de Amamentação nos locais de trabalho e estudo, deve
ter um quadro jurídico claro, preferencialmente sob a forma de lei, devidamente
regulamentada e controlada.

Humanização do nascimento
Na mesa redonda “Nascimento e parto, os cuidados pele-a-pele e outros desafios do início da
amamentação” foram discutidos os seguintes temas:
•

Práticas dos hospitais de ensino no início da amamentação – contato pele-a-pele e amamentação
na primeira hora de vida. Foi apresentado o Apice On, em que consiste, seu objetivo, diretrizes,
estrutura organizacional, metodologia, suas contribuições para a humanização do nascimento,
e de modo especial ao contato pele-a-pele.

•

Diminuição das iniquidades no manejo da atenção ao parto na Rede Cegonha
Foram apresentados dados de dois estudos nacionais: Nascer no Brasil (NB), conduzido
em 2011, ano de lançamento da Rede Cegonha e Avaliação da Rede Cegonha (ARC),
conduzido em 2017, contemplando:
Características Maternas no NB (2011-12) e
ARC (2017), Tecnologias apropriadas ao parto e nascimento no NB (2011-12) e ARC
(2017) nos hospitais que participaram dos dois estudos, Tecnologias apropriadas ao
parto e nascimento no NB (2011-12) e ARC (2017) nos hospitais que participaram dos
dois estudos segundo a idade materna, a cor da pele, a escolaridade, entre outros.
Conclusões: Houve mudança significativa no cenário da atenção ao trabalho de parto, parto e
nascimento, mostrando que a intervenção RC foi efetiva. Verificou-se redução de iniquidades
territoriais, etárias, de nível de instrução e raciais no acesso às tecnologias apropriadas ao
parto e nascimento, no cumprimento das diretrizes da Rede Cegonha e do SUS. Aumentou o
acesso às tecnologias apropriadas aos recém nascidos, mostrando que a melhoria da atenção
ao parto beneficia enormemente os bebês.

•

Práticas de atenção ao parto que impactam na amamentação: foram abordadas as variáveis
ambientais e práticas empregadas na atenção obstétrica que influenciam no Apgar do primeiro
minuto de vida do bebê.
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•

Papel do pai na amamentação
A mesa redonda “O papel do pai na amamentação e nos cuidados da criança”, abordou os os
temas: Estratégia Pré-Natal do Parceiro, participação paterna na visita à maternidade (Cegonha
Carioca), préparto, parto e pós-parto e Estratégia Unidade de Saúde Parceira do Pai. Foi destacado
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, indicadores da população masculina no
Brasil, paternidade e cuidado, paternidade ativa e seus benefícios, estratégia pré-natal do parceiro,
orientações do Unicef para o apoio paterno na amamentação, evidências acerca dos benefícios do
envolvimento dos pais, entre outros.
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Mudanças climáticas, alimentação infantil nas emergências, alimentação infantil em populações
tradicionais: indígenas, quilombolas e ribeirinhas
A promoção da amamentação e da alimentação complementar saudável é extremamente relevante
na luta contra as mudanças climáticas no Planeta Terra e na prevenção da obesidade e das doenças
crônicas na população.
A OMS concebe a saúde não apenas como a ausência de doenças, mas também como o completo
bem-estar físico, mental e social. Este bem-estar vem sendo ameaçado pela grave crise climática
que o planeta está enfrentando, que gera o aquecimento global e o aumento do nível do mar.
Ecossistemas são destruídos, com a extinção de espécies animais e vegetais, trazendo graves
ameaças a todos, e em especial às etnias indígenas, cujas terras são destroçadas e as florestas
queimadas, inclusive para a criação de gado leiteiro, usado na fabricação de substitutos do leite
materno. A fabricação de substitutos do leite materno demanda um alto consumo de água e
energia, material para embalagem que gera resíduo, combustível para transporte, água, energia e
material de limpeza para preparação e uso, deixando uma pegada ecológica para o Planeta.
As mudanças climáticas geram emergências, grupos populacionais sendo repentinamente
desalojados de suas casas por tormentas, enchentes, tsunamis, furacões, secas prolongadas
e incêndios. Famílias são destroçadas, acidentes e mortes separando entes queridos. Essas
calamidades geram insegurança alimentar, com a falta de água potável e a falta de alimentos. A
amamentação deve ser protegida nesse contexto. As mudanças climáticas ameaçam a segurança
alimentar global e, mais severamente ainda, as comunidades que precisam proteger seus meios
de subsistência e os sistemas alimentares tradicionais, que servem como base fundamental de
sua resiliência e soberania.
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O excesso de intervenções na assistência ao parto e nascimento reduz a autonomia da mulher
no processo de parturição, aumenta os gastos de energia e a utilização de insumos a serem
descartados, contribuindo para a poluição ambiental.
É importante o consumo de alimentos ecologicamente corretos, por meio da identificação e seleção
de alimentos com baixa pegada de carbono e pegada hídrica durante seus processos de produção,
transporte e consumo.

Marla Violante Paunde

A luta pela sustentabilidade do planeta e por uma humanidade saudável, implica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promoção do parto normal humanizado, sem intervenções iatrogênicas;
promoção do apego imediato e amamentação ao nascimento, nutrindo e imunizando o bebê
com colostro;
evitar o uso desnecessário de antibióticos;
alimentação complementar sem adição de açúcar ou sal;
introdução crescente de alimentação complementar orgânica, sem agrotóxicos;
evitar o consumo de carnes processadas;
reduzir o consumo de leite heterólogo;
eliminar a contaminação dos rios, proteger as fontes de água;
não usar conservantes ou aditivos nos alimentos complementares;
alerta global sobre o alto teor de açúcar contido na maioria das fórmulas infantis;
promoção da amamentação, o peito como fonte de leite materno e de calor humano;
promoção da alimentação complementar diversificada e saudável.
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Recomendações
•

Os governos devem implementar políticas adequadas de segurança alimentar
em situações de emergência. Governos, organizações internacionais e nacionais
devem financiar atividades e investir no treinamento de socorristas e equipes
de emergência na promoção, proteção e apoio à amamentação e às práticas de
alimentação complementar apropriada em situações de emergência. A sociedade
deve ser alertada que a doação de fórmulas infantis, mamadeiras e alimentos
ultraprocessados contribui para a insegurança alimentar em emergências, pois a
contaminação do meio ambiente aumenta a chance de doenças infecciosas, como
a diarreia, pelo uso de água, alimentos e instrumentos contaminados. O aleitamento
materno, ou mesmo o aleitamento cruzado, quando a mãe está ausente, devem ser
promovidos e apoiados.

•

As medidas urgentes a serem tomadas diante das mudanças climáticas devem
assegurar o direito humano à amamentação, à alimentação complementar
saudável e à vida. As mudanças climáticas são um problema da justiça social. As
populações tradicionais devem ser protegidas e respeitadas. Nosso Planeta Terra
não pode ser devastado pelos lucros crescentes exigidos pelo atual modelo de
crescimento econômico em detrimento da sobrevivência da humanidade.

Alessandro Iellamo e grupo sobre alimentação nas emergências
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Manejo clínico da amamentação, curvas de crescimento, situações especiais,
prematuridade, depressão, violência e privação de liberdade, HIV
Manejo clínico da amamentação
O manejo clínico da lactação foi discutido na mesa redonda intitulada “Enfrentando os desafios no
manejo clínico da amamentação” onde foram abordados os seguintes temas:
•

Evidências científicas para o uso ou não uso do laser e do LED no tratamento de dor e lesões
mamilares, onde foi abordado o mecanismo de ação do laser de baixa potência e seus benefícios:
estimula a produção de ATP e contribui com a reparação tecidual, acelera a microcirculação
e promove a analgesia. Foram apresentados alguns estudos mostrando o efeito do laser de
baixa potência no alívio da dor de mulheres com lesões mamilares.

•

O aleitamento materno no contexto das novas conformações familiares, em que foram
apresentadas algumas reflexões/provocações sobre conceitos, preconceitos e realidade
em aleitamento materno, com utilização de várias imagens sobre a temática. Também foi
apresentado algumas experiências de casais de mulheres em relação homoafetivas acerca de
suas vivências de maternidade e amamentação

•

Alergias alimentares durante a amamentação, onde foram abordadas as manifestações clínicas
da alergia alimentar, alergia à proteína do leite de vaca (APLV), os principais alérgenos envolvidos,
como conduzir e foi descrito um relato de proctocolite alérgica. Fórmulas extensamente
hidrolisadas podem provocar proctocolite em 10% dos casos. Também foi abordado o refluxo
gastroesofágico fisiológico, cólica do lactente.
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Recomendações
•

Apesar de o laser de baixa potência parecer ser útil em uma variedade de indicações,
ele só deveria ser indicado nas situações em que poderá ser mais efetivo, menos
invasivo, mais barato do que outras terapêuticas estabelecidas.

•

Nos casos de proctocolite alérgica as mães deveriam ser encorajadas a manter
o aleitamento materno e fazer dieta restritiva para o leite de vaca; considerar o
aleitamento materno como primeira escolha; manter a amamentação com a mãe
em dieta isenta de leite de vaca.

Prematuridade
Desafios do aleitamento materno na prematuridade, recomendações atuais quanto à alimentação
do recém-nato pré-termo (RNPT), evidências científicas sobre repercussões da alimentação na
evolução do pré-termo, facilitadores e obstáculos ao aleitamento materno na prematuridade.
Recomendação atual quanto à alimentação do RNPT, em ordem de preferência: leite materno
cru, leite materno pasteurizado, leite humano de banco de leite, fórmula pré-termo, aditivo: leite
humano e leite bovino. Componentes personalizados do leite materno. Principais conclusões: o
leite materno é muito mais que um nutriente na evolução do recém-nascido pré-termo, impossível
reproduzir a composição e efeito da amamentação por meio de qualquer outro alimento.
Recomendações: Investir em intervenções de apoio ao início e manutenção da amamentação do
recém-nascidos pré-termo.
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Amamentação em situações especiais
A amamentação em mulheres que realizaram mamoplastia redutora e de aumento. Os estudos
dos últimos dez anos evidenciaram que a maioria das mulheres submetidas à mamoplastia
não conseguiu amamentar exclusivamente nos primeiros seis meses e teve uma experiência
de amamentação complementar, realizando translactação ou finger feeding. Poucas mulheres
foram informadas sobre os efeitos da mamoplastia, os riscos e as consequências sobre
a amamentação quando da obtenção do consentimento informado para a realização da
cirurgia. Do ponto de vista clínico, a proteção, a promoção e o apoio à amamentação implica
em respeitar as condições biológicas e comportamentais da mulher e da criança, por meio
de uma escuta ativa e culturalmente sensível à problemática apresentada por cada mulher.
Houve uma redução significativa na taxa de aleitamento materno exclusivo em mulheres com
implantes mamários em comparação com mulheres sem implantes. Outro tema debatido foi a
amamentação cruzada (cross-nursing), sendo abordados seu conceito, os motivos para sua
realização no Brasil e no mundo como uma prática cultural, alternativa em situações em que
o leite materno não está disponível naquele momento para o filho e aleitamento cruzado em
situações de emergência. Por fim, foi abordado o tema galactogogo - evidências científicas,
como usar, o que são os galactogogos, porque e como são usados, como funcionam, suas
indicações mais frequentes, a fisiologia da lactação.

Recomendações
•

Mamoplastia: as mulheres devem receber informações detalhadas sobre a cirurgia,
o local de abordagem, a técnica proposta, os volumes a serem implantados ou
retirados, as estruturas anatômicas que serão manipuladas e preservadas ou não.
O consentimento informado para a realização de mamoplastias
deve
incluir
dados
baseados
em
evidências
sobre
os
riscos
relacionados
ao
aleitamento
materno
exclusivo;
As
propagandas
de
mamoplastia
de
aumento
deveriam
advertir
quanto
aos
seus
potenciais
prejuízos
à
lactação.
Estudos devem ser mais detalhados-possibilitar análises mais confiantes.

•

Amamentação
cruzada:
que
se
investigue
o
conhecimento
materno sobre aleitamento cruzado, bem como a cobertura e as
orientações prestadas sobre o tema na assistência pré-natal, ao
parto e ao binômio mãe-filho em diferentes contextos e cenários.
Que sejam realizados estudos longitudinais que aprofundem a investigação
de fatores associados ao aleitamento cruzado e que explorem aspectos
não investigados, como a duração da prática do aleitamento cruzado e a
sua extensão para além das frequentadoras do Sistema Único de Saúde.
Que a prática do aleitamento cruzado seja reconhecida como uma questão
de saúde pública e se torne objeto de reflexão pelas instituições de saúde e
pela sociedade como um todo, seja para desestimulá-la de forma efetiva, por
meio de aconselhamento, seja para reavaliá-la e aceitá-la em determinadas
circunstâncias e contextos, como sugerido pela OMS.
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Violência, privação de liberdade
A violência com as gestantes privadas de liberdade durante o momento do parto e durante a
amamentação. A história de mulheres privadas de liberdade e vítimas de violência, a falta de um
olhar mais humanizado para essas mulheres que vivem o aleitamento materno num ambiente de
muita repressão e violência.

Barbara Ayres

Recomendações
•

A importância de um olhar humanizado e de cumprimento de políticas públicas no
ambiente dos presídios femininos, onde as mães ficam com seus filhos, para apoiar
a amamentação e dar apoio contínuo às mulheres em situação de vulnerabilidade.

•

A necessidade de investir na formação dos profissionais que atuam com mulheres
vítimas de violência e privadas de liberdade, com a incorporação de boas práticas
nas instituições que as assistem.

•

Ampliação da liberdade provisória para mães de lactentes e ampliação do período
em que as mães privadas de liberdade podem permanecer com seus filhos, para
que possam fortalecer vínculos, amamentarem seus filhos e os alimentarem, num
processo de interação mútua, contribuindo com isso para a cidadania e a saúde
mental de ambos.
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Prática de aleitamento materno diante de novos conhecimentos sobre transmissão vertical do
HIV
Na mesa redonda sobre HIV e Amamentação foram abordados quatro temas:
•

Orientações da OMS de 2016 para alimentação infantil no contexto do HIV na Uganda. Foi
apresentada uma visão geral da OMS acerca da alimentação infantil no contexto do HIV com
destaque das seguintes orientações: Mães HIV positivo são orientadas a amamentar por pelo
menos 12 meses e podem continuar a amamentação por até 24 meses ou mais (semelhante à
população em geral) enquanto estiver totalmente coberta pela adesão à TARV (Tratamento AntiRetro Viral); Autoridades nacionais e locais de saúde devem coordenar e implementar ativamente
os serviços nas instituições e atividades de saúde nos locais de trabalho, comunidades e casas
para proteger, promover e apoiar a amamentação entre mulheres vivendo com HIV; Garantir
às mães HIV positivo e profissionais de saúde, que a TARV reduz o risco de transmissão
pós-natal do HIV no contexto da alimentação mista. É recomendado o aleitamento materno
exclusivo, praticar a alimentação mista não é uma razão parar de amamentar na presença de
medicamentos ARV; Tranquilizar as mães HIV positivo e profissionais de saúde que a duração
da amamentação inferior a 12 meses é melhor do que nunca iniciar amamentação.

•

Experiências de HIV e alimentação infantil na África do Sul: novas evidências que oferecem
oportunidade de passar da sobrevivência à prosperidade e a transmissão vertical;
Foi destacado que a alimentação com fórmula demonstrou alterar microbioma intestinal infantil
em favor de espécies bacterianas pró-inflamatórias, permeabilidade intestinal aumentada
e carga bacteriana, levando a muitas consequências de problemas de saúde não apenas no
início da vida, mas mais tarde também. Programas sul-africanos mostram que incentivar as
mães infectadas pelo HIV a amamentar seus bebês (enquanto eles recebem ARVs e suporte
para amamentação exclusiva e amamentação continuada), resulta em transmissão mínima do
HIV e bebês e mães estão melhorando sua saúde durante a amamentação. Ressaltado que em
2011, a África do Sul decidiu terminar com o programa de distribuição de fórmula gratuita para
mulheres HIV positivo, com base em pesquisas que mostram os benefícios de amamentação não
apenas para sobreviver, mas também para prosperar (benefícios de saúde e desenvolvimento a
curto e longo prazo para bebês e mães mais saudáveis). Tais benefícios superam o risco <1% de
transmissão do HIV quando a profilaxia com ARV é usada. Pesquisa mostra que o aleitamento
materno exclusivo (AME) reduz a transmissão do HIV em crianças amamentadas expostas ao
HIV versus alimentadas com fórmula. Crianças têm menor morbimortalidade, ARVs para mãe
ou bebê reduzem a transmissão por amamentação.
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•

Práticas alimentares de lactentes de mães com HIV na República Dominicana;
Foi abordado o contexto das práticas alimentares de lactentes de mães HIV positivo na República
Dominicana, com ênfase nos seguintes aspectos: prevenção da transmissão materno-infantil,
os componentes, beneficiários, alimentação de lactantes, seguimento e barreiras.

•

Transmissão Vertical do HIV – a experiência do Brasil. Foi apresentado um panorama geral,
com as taxas de detecção de AIDS em menores de cinco anos, infecção pelo HIV em gestantes,
coeficiente de mortalidade por AIDS e número de casos de HIV (2010 a 2017), prevalência
do HIV por população chave (2007-2016), distribuição proporcional dos casos notificados de
AIDS em gestantes, entre mulheres brancas e negras (2007-2017) e por fim, foi apresentado a
Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV adotada no Brasil, seus objetivos e
municípios que poderão ser certificados.

Amamentação e depressão pós-parto: quando a maternidade começa diferente
A importância da participação do pai como fator determinante nas situações de risco para
depressão pós-parto, baby blues como possibilidade de ser um período de reorganização psíquica
para todas as mudanças identitárias e sentimentos despertados pela chegada do estranho bebê
ou de ser um estado inicial de uma depressão tanto para a mãe quanto ao pai, a depender das
condições psíquicas adquiridas e o suporte que recebem - rede de apoio social. Aspectos culturais
e sociais da paternidade e maternidade - novos paradigmas sociais. Importância da compreensão
dos profissionais de saúde, que são integrantes da rede de apoio social, constituindo-se este,
num diferencial para que a depressão se instale ou não. Outro tema debatido foi depressão
pós-parto (DPP) – aspectos protetores do aleitamento materno, sendo destacados os seguintes
pontos: dificuldades do diagnóstico, as evidências do impacto negativo da DPP na amamentação,
evidências dos benefícios do aleitamento materno para as mulheres com DPP, teorias sobre o porquê
o aleitamento materno é benéfico para a mulher com DPP, evidências que o apoio profissional tem
impacto na DDP e amamentação, sinais indiretos, sinais do bebê, dificuldades na amamentação,
efeitos positivos da amamentação na DPP e fisiologia da lactação. Por fim, foi abordado o tema
Depressão pós-parto: sinais, sintomas, como reconhecer e ajudar. A DPP é apresentada como um
conjunto de reações psíquicas indesejadas. Além dos sinais e sintomas foram apresentados seus
riscos e uma proposta de tratamento integral.
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Atenção hospitalar: Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Metodologia Mãe
Canguru, Bancos de Leite Humano
Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC): implementação no século 21
Foram abordadas as novas diretrizes do Guia de implementação da Iniciativa Hospital Amigo
da Criança (IHAC) de 2018, sendo apresentado inicialmente um panorama da IHAC, desde sua
concepção até os dias atuais, por meio de uma breve linha do tempo, destacando os documentoschave, e as principais mudanças ocorridas. Foi destacado o estudo randomizado de Kramer
et al (2001) e a revisão sistemática de Pérez-Escamilla, sobre o impacto da IHAC, entre outros
estudos. Foram apresentados dados sobre o percentual de nascimentos de crianças em HAC
(cobertura) e vários indicadores sobre a situação da IHAC em várias partes do mundo e também
a Guia publicada pela OMS com as Evidencias Cientificas e nova versão dos Dez Passos para o
Sucesso do Aleitamento Materno. Em relação ao Passo 9, houve forte posicionamento contrário e
questionamentos por parte dos participantes sobre a mudança incluída neste, qual seja, ao invés
de proibição de mamadeiras e chupetas, foi incluído no GUIA: “Aconselhar/orientar sobre os riscos
de uso de mamadeiras e chupetas”. Foi argumentado pelo representante da OMS que inexistem
evidências para mantê-lo do modo como estava anteriormente.

Esi Amoaful

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) na América Latina: lições aprendidas
Foi apresentada uma linha do tempo detalhando os diferentes momentos da IHAC no Mundo e
no Brasil desde os dez anos que antecederam a primeira divulgação da IHAC, ou seja, de 1979
até 2018, quando é publicado o documento com as novas diretrizes, destacando os principais
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eventos e mudanças ocorridas ao longo dos 29 anos. Também foram apresentadas as novas
diretrizes da IHAC e os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno e as mudanças
ocorridas. Ressaltou-se que após 29 anos de implementação, o percentual de instituições que
foram certificadas como amigas da criança permanece baixo. Globalmente, apenas 10% dos
nascimentos ocorrem em estabelecimentos designados como Hospital Amigo da Criança, e há
dificuldade com a sustentabilidade e financiamento da IHAC, não só no Brasil, mas também em
outros países.
Em relação à IHAC na América Latina e no Caribe: situação atual e desafios, foi feita uma breve
introdução acerca da IHAC, desde o seu início, mencionando o documento Declaração Conjunta
OMS/UNICEF, Proteção, Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno – O papel especial dos
serviços materno-infantis. Foram destacadas as responsabilidades-chave do Programa Nacional
da IHAC, e na sequência também foi apresentado a nova versão dos Dez Passos para o Sucesso
do Aleitamento Materno (de 2018). Foram apresentados vários gráficos com base em publicação
da OMS acerca da situação da IHAC no mundo, dando ênfase para a situação da América Latina.
Desafios e oportunidades: informar sobre os direitos e exigir seu cumprimento, retomar a
maternidade e o parto humanizado, promover novo pessoal de saúde, como parteiras, doulas
e conselheiras, adaptar a IHAC segundo a cultura, promover o monitoramento dos serviços,
romper paradigmas e rotinas hospitalares, realizar novas investigações para determinar o impacto
destas iniciativas, integrar ações de serviços nos diferentes níveis de atenção a mães e bebês
e empoderamento dos direitos para obter uma maternidade plena. E por fim, foi abordado a
implantação e avaliação do automonitoramento on line e da reavaliação trienal externa da IHAC
adotada no Brasil, destacando sua importância e inovação.

•
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Recomendações sobre a IHAC:
•

Manutenção do Passo 9, na forma como apresentado na versão
original;

•

Que a placa de certificação usando a logo do Picasso, seja mantida
e adotada pelo mundo todo, o UNICEF/OMS ficando responsáveis por
renegociar essa questão;

•

Que o UNICEF continue sendo o responsável pela confecção e distribuição
da placa de certificação; e os Ministérios da Saúde implementem a
IHAC.

Metodología Mãe Canguru
Houve a comemoração aos 40 anos da Metodologia Mãe Canguru com depoimento de seu criador,
Dr. Hector Martinez Gomez, de Bogotá, Colômbia, seguida de um relato sobre a experiência brasileira
– 20 anos de Método Canguru no Brasil. Foi ressaltado que, em âmbito mundial, a Metodologia
Mãe Canguru completa 40 anos de história, de luta, de fé, de trabalho e de paixão. Uma invenção
e inovação do cuidado, em que o ser humano prematuro e de baixo peso ao nascer é cuidado pela
sua mãe a partir do calor, do amor e do leite materno.

Hector Martinez Gomez
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Quanto à experiência brasileira, foi abordado o tema resgatando o percurso histórico de 20 anos do
Método Canguru no Brasil, considerando 4 de suas dimensões: práticas clínicas, pesquisa, ensino,
avaliação e monitoramento. Em relação às práticas clínicas, foi ressaltado que até 1999 ocorreram
iniciativas isoladas de serviços em várias regiões do país, mas a partir daí, foram realizadas várias
ações importantes como o Seminário Nacional do Método Canguru – BNDES, a Definição dos 5
Centros Nacionais de Referência para o Método Canguru, a definição de grupo de trabalho e a
elaboração Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nato. No ano 2000, foi publicada a Norma
de Atenção Humanizada Método Canguru e da Política de Atenção Humanizada ao RecémNascido Método Canguru. Foi destacada também a importância de integrar a estratégias como
Rede Cegonha, Quali-neo, e Apiceon. Em relação ao ensino, foi enfatizada a produção e divulgação
de vários materiais, a realização de eventos nacionais, ensino obrigatório para residências de
pediatria e neonatologia, encontros mundiais sobre o Método Canguru, entre outros. E por fim, no
que diz respeito à Avaliação e Monitoramento foi destacado o desenvolvimento de um aplicativo,
com alguns indicadores relacionados ao tema.
Houve também o lançamento do livro “40 poemas para 40 anos” escrito em português e espanhol
pelo pediatra Luís Alberto Mussa Tavares. A publicação na versão impressa pelo autor, foi
gratuitamente distribuída a todos os participantes e a sua versão disponível em: https://www.
slideshare.net/Marcusrenato/livro-40-anos-da-metodologia-madre-canguro

O moderador da mesa redonda, Marcus Renato de Carvalho da UFRJ e do aleitamento.com lançou
o site comemorativo: http://www.40anosdemadrecanguro.com/ onde são encontrados vários
documentos e publicações com destaque para um Memorial histórico sobre esse cuidado neonatal
humanizado criado em 1979.
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Recomendações
•

Que o Método Canguru brasileiro seja implementado com mais vigor e que se
comemore no ano de 2020 com um evento específico os 20 anos de política pública
brasileira;

•

Que os países adotem o Metodologia Mãe Canguru como uma política de saúde
a ser implementada em todas as unidades neonatais, e que as equipes de saúde
possam se dedicar mais à prática desse marco de atenção humanizada na história
da humanidade.

Banco de Leite Humano
Foi realizada a mesa redonda intitulada: “Banco de Leite Humano: uma estratégia para a segurança
alimentar dos recém-nascidos”, onde foram discutidos dois temas: Os bancos de Leite Humano
no contexto da saúde global e a experiência de Bancos de Leite Humano em Cabo Verde.
Em relação ao primeiro tema, foi apresentada uma breve retrospectiva histórica, desde a criação
dos primeiros bancos de leite humano até os dias atuais e seus principais movimentos, seguida
do planejamento e ações frente à agenda 2030. Foi dado ênfase à articulação multilateral como
estratégia de saúde global, estrutura e áreas de atuação, com várias cartas firmadas em âmbito
mundial, seguido de como monitorar e avaliar a Rede Global de Bancos de Leite Humano, com a
mediação entre ODS (3 e 17) e os compromissos pactuados na Carta de Brasília 2015, buscando
uma articulação do sistema de monitoramento e avaliação já praticado pela rede rBLH. Por último,
foi apresentado o método proposto com os ODS e as metas a serem alcançadas, bem como os
indicadores de resultados – produtos e processos.

João Aprígio Almeida
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No que se refere ao segundo tema, foi apresentada a experiência de Bancos de Leite Humano
em Cabo Verde, sua evolução, precedida por um panorama geral acerca da situação geográfica,
indicadores de saúde e nutrição e causas de mortalidade, sendo destacado que o Banco de Leite
Humano em Cabo Verde foi o primeiro da África, com execução técnica a cargo da Fiocruz e do
Ministério da Saúde de Cabo Verde. Por fim, foi relatada a experiência do BLH do Hospital Agostinho
Neto, seus objetivos, principais ações desenvolvidas e perspectivas.

Irina Spencer
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Promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável na
comunidade, na atenção primária e no espaço pré-escolar, Semana Mundial de
Aleitamento Materno
Para que as crianças cresçam permeadas pela cultura da amamentação, para que as gestantes
se sintam seguras de que conseguirão amamentar e para que as mães se sejam fortalecidas
no processo de amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, e de amamentação
complementada por alimentos saudáveis até os dois anos ou mais, é fundamental o apoio
constante da mulher, criança e família pela atenção primária à saúde, pela rede escolar e pela
sociedade como um todo.
Semana Mundial de Aleitamento Materno
As Semanas Mundiais de Aleitamento Materno (SMAM) a cada ano trazem temas desafiantes que
são trabalhados no mês de agosto na comunidade, ampliando a participação social na promoção
da amamentação. No Brasil é comemorado o Agosto Dourado, ampliando as ações da SMAM por
todo o mês.

Recomendações
•

O movimento de promoção da amamentação precisa dialogar e formar parcerias
levado em conta movimentos pela equidade de gênero, contra as mudanças
climáticas, pela segurança alimentar e de jovens.

•

Buscar envolver os pais / parceiros no cuidado e apoio para melhorar a equidade
de gênero.
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Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação
No Brasil, na atenção primária há estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno e à alimentação complementar saudável, como a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e
a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação, que preconiza Dez Passos para o Sucesso da
Amamentação. Nas unidades certificadas, gestantes e mães são apoiadas a amamentar. Dúvidas
no manejo da amamentação são trabalhadas individualmente e em grupo, onde as mães têm a
oportunidade de trocar experiências entre si, contando também com a participação de membros
da equipe de saúde. Quando as crianças completam o primeiro semestre de vida, a introdução da
alimentação complementar é orientada.

Espaço pré-escolar
Em alguns locais, nas creches e na rede pré-escolar mães começam a ser apoiadas a amamentar ou
a trazer o leite materno para ser oferecido ao seu filho no copinho, nos intervalos das refeições. As
refeições são compostas por comida do tipo caseiro, com alimentação diversificada e saudável.
No entanto, é preciso investimento para que a rede básica de saúde e a rede escolar como um todo
desenvolvam o apoio à amamentação e à alimentação complementar saudável.
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Recomendações
Que as creches, a educação pré-escolar, a rede primária, assim como as atividades da Semana
Mundial do Aleitamento Materno e outras atividades de mobilização social:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promovam a cultura da amamentação;
Promovam, protejam e apoiem a prática do aleitamento materno;
Respeitem o protagonismo de cada mulher gestante e nutriz e colaborem para seu
empoderamento;
Promovam na época adequada a oferta de água e de alimentos condizentes, desenvolvendo
a mastigação da criança;
Estimulem a oferta de comida caseira, como a comida da família;
Orientem que sejam evitados os alimentos ultraprocessados;
Contribuam para o desenvolvimento da autonomia da criança;
Promovam a prática da comensalidade, com interação no momento da refeição;
Pratiquem o respeito e a valorização da cultura e da sociobiodiversidade alimentar;
Combatam ao desperdício;
Orientem a alimentação complementar saudável, com açúcar zero até os 2 anos.

Foi proposto também:
• que sejam criadas normas específicas para a alimentação pré-escolar, levando em conta
a recomendação de aleitamento materno exclusivo por 6 meses e de aleitamento materno
complementado por alimentos saudáveis até os dois anos ou mais;
• o engajamento das instituições, o desenvolvimento de ações inter setoriais, com ampla
articulação com outros segmentos da sociedade com vistas à disseminação da cultura da
amamentação;
• que o movimento pela amamentação seja parceiro e dialogue com o movimento pela igualdade
de gêneros. Ao engajar o homem no cuidado paterno, o movimento pela amamentação contribui
para a igualdade de gêneros;
• que a campanha pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que o movimento pela
amamentação e pela alimentação complementar saudável se reforcem mutuamente.
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Formação e aconselhamento em amamentação
Formação em aleitamento materno
O encontro procurou reunir as experiências com repercussão mundial acumuladas nos 40 anos
de retomada da amamentação como proposta de intervenção a ser incorporada aos programas
e políticas de saúde da criança e da mãe. Assim, foram apresentados os cursos do Wellstart, de
Londres, e aqueles da OMS/UNICEF. Wellstart International foi um curso de 4 semanas que se
iniciou em 1983 e foi realizado em San Diego, Califórnia, durante cerca de 10 anos; treinou 655
profissionais de saúde para terem capacidade docente de multiplicar tal curso em seus países,
com conteúdo amplo – de políticas e práticas de aleitamento materno, além de planejamento e
avaliação de propostas. Quando deixou de ter recursos para oferecimento internacional, passou a
ter importante papel nos Estados Unidos, dando cursos em diversos locais, e criando uma proposta
de currículo para as escolas de saúde. Foi apresentada também a experiência do chamado “Curso
de Londres”: de 1992 a 2007, oferecido na Universidade de Londres, também de 4 semanas, que
formou mais de 500 participantes de 121 países, com conteúdo similar ao do Wellstart. Recomeçou
em 2011 a ser oferecido pela WABA junto à sua sede em Penang, Malásia, e já houve 8 cursos com
193 participantes, a maioria asiática.

Sarah María Vega Sánchez
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Seguem os cursos elaborados pela OMS, para treinamento em serviço:
1992 – Curso de 18 horas da IHAC;
1993 – Curso de Aconselhamento em Amamentação;
1997 – Manejo Integrado da Criança Doente;
2000- HIV e Aconselhamento em Alimentação Infantil;
2004 – Aconselhamento em Alimentação Complementar;
2006 - Curso de 20 horas da IHAC; Curso de 10-12 horas para Diretores, sobre a IHAC; Curso para
Avaliadores da IHAC;
2006 – Curso integrado de Aconselhamento em IYCF (incluindo módulo para países com altas
taxas de HIV);
2012 – Curso de avaliação de crescimento e IYCF.
Sobre a OMS, a apresentadora também citou um curso denominado “Effective teaching” e
discussões e reuniões técnicas da OMS e regionais sobre como incorporar o aleitamento materno
nos currículos das escolas de saúde, com experiências nas Filipinas e na Bolívia.
Aconselhamento em amamentação
A mesa redonda sobre esta temática apresentou como a nova publicação da OMS denominada
Guideline: Counseling of women to improve breastfeeding practices foi elaborada, destacando a
seriedade da revisão do que são e onde/como há evidências cientificas de sua aplicação.
Conclusões principais: o aconselhamento em amamentação é recomendado, em que pesem as
evidências serem moderadas, e deve ser ofertado pelo menos seis vezes e adicionalmente, conforme
necessário, de preferência presencialmente (embora por telefone também seja possível em alguns
contextos). Pode ser ofertado desde o pré-natal, antecipando as necessidades da mulher. Deve
ser realizado por profissionais de saúde adequadamente treinados e por conselheiros leigos e
pares da comunidade. Foi apresentada também a origem das práticas de “aconselhamento” – que
se deram a partir da atuação da La Leche League International, cerca de 60 anos atrás, chamando
atenção para o papel de grupos de mães e das consultoras de amamentação no reconhecimento
da necessidade de apoio consistente à mãe que amamenta. Aqui era reconhecida a necessidade
de prática clínica para aprender sobre posicionamento e pega (desde os anos 1980). A diferença
entre “aconselhar” e dar conselhos foi enfatizada e incorporada então ao primeiro Curso de
Aconselhamento em Amamentação, publicado pela OMS-UNICEF em 1993, devidamente prétestado em diferentes regiões e culturas antes de ser revisto e lançado – com 40 horas de duração,
e com um pré-curso para formar “treinadores”. Este curso foi revisto em 2013, destacando a
necessidade de treinar em “competências” – teóricas e habilidades práticas – recomendando 8
horas dessas atividades práticas com mães e bebês; além de exercícios. Diversos estudos foram
mostrados, já publicados, incluindo em 2019 – este deixando clara a necessidade de se incorporar
“Aconselhamento em amamentação” nas intervenções prioritárias de Saúde Pública.
Confira o vídeo com a palestra de Felicity Savage King - WABA
“Curso de Aconselhamento em Amamentação – da elaboração ao alcance mundial”:
https://www.youtube.com/watch?v=j7MOLMqsxZw
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16. RODAS DE CONVERSAS
Muitas questões foram debatidas e vivenciadas no encontro por meio de 15 rodas de conversa,
onde os participantes se sentavam em círculo para propiciar uma maior troca de experiências.
Entre elas, citamos:
Consultores em amamentação: da formação à prática
Foi debatido seu perfil e formação, visto que é crescente o número de profissionais que no Brasil
se auto denominam “consultores” e oferecem seus serviços para mulheres e suas famílias.
Recomendações: Regulamentação dos consultores em aleitamento materno, com número mínimo
de horas de aula teórica e de prática para capacitação, assim como a ampliação do acesso à
certificação do IBLCE, com mais divulgação e ampliação de bolsas.
Tirando dúvidas sobre amamentação e alimentação complementar
Questões debatidas: Amamentação de bebês prematuros e de baixo peso; Amamentação e
fenômeno de Raynaud; Amamentação, introdução oportuna de alimentos e término do aleitamento
materno; Amamentação durante uma nova gestação.
Recomendações: Criar empatia com a mãe e estabelecer o vínculo afetivo necessário para que o
binômio mãe – bebê se sinta fortalecido para as tomadas de decisões.
Aleitamento materno, saúde bucal e orientação profissional
Questões debatidas: Aleitamento materno e cárie, necessidade de escovação após introdução
da alimentação complementar, respirador bucal e má oclusão decorrentes do uso de bicos e
mamadeiras.
Recomendações: Ressaltar sempre a importância da amamentação, a prevenção da cárie e os
riscos eminentes que uma criança tem para o resto da vida quando usa bicos e mamadeira, a
relação entre apneia do sono infantil e oclusão.
Saberes e fazeres no brincar de amamentação na educação infantil
Mosaico de atividades para o desenvolvimento do conceito da amamentação desde a tenra idade,
na construção de uma cultura da amamentação pelo lúdico.
Recomendações: lembrar que as crianças pequenas atuam no concreto, e as ações de promoção da
cultura da amamentação precisam se desenvolver no concreto. Fazer brincadeiras que naturalizem
o ato de amamentar, compartilhar esse ato com as crianças, trabalhar com histórias e músicas
relativas a essa prática. Nas brincadeiras, prestar atenção nos apetrechos de bonecas, como
mamadeiras e chupetas, que vão contra a cultura da amamentação. Estimular as brincadeiras
tradicionais, de baixo custo, como a brincadeira de casinha, onde são vivenciadas relações
interpessoais, de amizade, e atos como o de amamentar e de dar comidinha saudável.
Síndrome congênita do Zika Vírus
A importância da estimulação precoce, da notificação, da vigilância e do acompanhamento dos
casos, para ver como estas crianças estão sendo cuidadas e sua evolução. Apoio pelos profissionais
de saúde e incentivo à formação de grupos de apoio mãe a mãe.
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17. OUTRAS FORMAS DE EXPRESSÃO E
REUNIÕES DE PARES
A programação contou com um espaço aberto para as outras formas de expressão, tivemos 5
atividades:
Tenda sobre Ações Corporativas voltadas pra a Alimentação Infantil
Realizada por ativistas da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e da ACT - Promoção
da Saúde (Aliança de controle do tabagismo e de outros fatores de risco das doenças crônicas
não transmissíveis). Seu objetivo foi o de dar denunciar e problematizar ações corporativas
de diferentes naturezas que visam dificultar o avanço de medidas regulatórias de proteção da
amamentação e da alimentação complementar saudável.
Oficina de fotografia
A oficina de fotografia e aleitamento materno propiciou um espaço de troca de experiências sobre
a utilização da imagem fotográfica e suas várias facetas, cada vez mais presente num mundo
digitalmente conectado, podendo ser vista como elemento aglutinador. Os participantes puderam
participar de uma apresentação de fotos focadas no parto, puerpério e nas diversas fases da
amamentação, bem como praticar a fotografia com a presença de duas mães/bebês, que se
disponibilizaram a ser as “modelos” da parte prática da oficina.
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Elaboração de material educativo por meio digital
Esta sessão de demonstração multimídia foi projetada para compartilhar uma série de vídeos
educacionais e de treinamento para promover os principais comportamentos alimentares de bebês
e crianças pequenas. Os elementos-chave da plataforma de vídeo comunitário para nutrição,
desenvolvida no âmbito do projeto USAID SPRING, foram compartilhados com os participantes,
além de experiências com vídeos comunitários da Índia, Níger, Burkina Faso, Senegal e Guiné. Os
participantes da UERJ apresentaram a estratégia de comunicação e dois episódios de uma série
de vídeos curtos chamados “Cidinha da Jeito” desenvolvidos para incentivar a culinária saudável
em casa. A série de vídeos está sendo compartilhada no YouTube e nas mídias sociais no Brasil.
Foi compartilhado breve histórico de vídeos criados pelo UNICEF para promover alimentação
complementar e aconselhamento. Recomendação: o vídeo tornou-se uma ferramenta de
comunicação essencial na programação de mudanças sociais e comportamentais, especialmente
com o crescimento exponencial das tecnologias móveis. É importante criar ilustrações de alta
qualidade encontradas em ferramentas de treinamento, aconselhamento e advocacia para
promover a alimentação de bebês e crianças pequenas.
Oficina de desenvolvimento de habilidades: “Banco de Imagens IYCF” e técnica de foto-ilustração
para desenvolvimento de materiais de aconselhamento ”.
Foi uma oficina interativa, prática e de desenvolvimento de habilidades para apresentar aos
participantes o processo de foto-ilustração (PTI) usado na criação de muitas das ilustrações de
alta qualidade encontradas em treinamento, ferramentas de aconselhamento e advocacia para
promover a alimentação de bebês e crianças pequenas (IYCF). Os participantes aprenderam as
etapas básicas usadas no processo de PTI para criar ilustrações de alta qualidade e algumas
das ferramentas desenvolvidas no projeto USAID SPRING que estão disponíveis para os gerentes
de programas para contratar e trabalhar com artistas gráficos. Foi compartilhado o Banco de
Imagens SPRING / UNICEF IYCF baseado na Web, desenvolvido e lançado em 2017, que fornece
acesso a mais de 850 imagens e arquivos de design relacionados ao IYCF de vários contextos que
podem ser adaptados para uso em uma variedade de situações.
A hora mágica: segurando seu bebê em contato pele-a-pele ao nascimento
Teatro operativo sobre contato pele-a-pele: desafios, oportunidades e soluções.
Apresentação de um vídeo sobre o início da vida, do grupo Healthy Children.
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REUNIÕES DE PARES
Como em todos os ENAMs anteriores foi aberto espaço a reuniões propostas por alguns grupos, e
tivemos assim seis reuniões: da Rede de Bancos de Leite Humano, do IBLCE (international Board of
Lactation Consultant Examiners), da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, da Sociedade
Brasileira de Pediatria e duas da rede IBFAN: Brasil e América Latina/Caribe.
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18. LANÇAMENTO DE LIVROS
O Encontro contou com o lançamento, diálogo e autógrafo de coordenadores/ autores de 7 livros
e 2 publicações temáticas, em sessões bastante concorridas, vide títulos abaixo.
É mamífero que fala, né?
Yechiel Moises Chencinski
SPSP/SBP
O diário de bordo do bebê
Luciana Herrero
ANINHARE
Confissões maternas - relatos sinceros, divertidos e emocionantes sobre a
vida com filhos
Ana Paula Melo Viana
Família Coruja: Atendimento domiciliar em amamentação
Fernanda Curado Reale
Blog: Que mãe sou eu?
Histórias de aleitamento em tirinhas
Cristine Nogueira Nunes
PUC/Rio
número temático sobre amamentação e alimentação complementar na Revista
Demetra: Alimentação, Nutrição & Saúde
Luciana Maria Cerqueira Castro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Elisa Maria de Aquino Lacerda
Universidade Federal do Rio de Janeiro Epidemiologia da Desigualdade: quatro décadas de coortes de nascimento
Cesar G. Victora
UFPelotas
Promoção, proteção e apoio a amamentação: evidências científicas e
experiências de implementação
Sonia Isoyama Venancio, Tereza Setsuko Toma (Coordenadoras)
Instituto de Saúde - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Panorama de Obesidade em Crianças e Adolescentes
Elisa Proença da Silva Mendonça
INSTITUTO DESIDERATA
Um presente para a vida toda - Guia do aleitamento materno
Carlos González
ACPAM
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19. COMUNICAÇÕES COORDENADAS/SESSÕES
DE PÔSTERES ELETRÔNICOS
Foram apresentadas 484 comunicações orais e 128 pôsteres eletrônicos, os quais foram agrupados
por áreas temáticas, em sessões com 2 comentaristas especialmente designados para coordenar
e comentar a sessão.
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Os resumos completos, autorias e instituições de cada autor estão publicados nos ANAIS do
Encontro, que podem ser encontrados no site da Rede IBFAN Brasil:
http://www.ibfan.org.br/site/wp-content/uploads/2020/02/ANAIS-ENAM-ENACS-WBC-WCFC-2019-2edicao.pdf

99

RELATÓRIO 2019 ENAM, ENACS, WBC e WCFC

20. ENAMZINHO/ENACSINHO
Durante os dias 13, 14 e 15 de novembro, concomitantemente à programação científica, foi realizado
o ENAMZinho e ENACSinho, eventos com programação artística e lúdico-pedagógica com crianças,
suas famílias/cuidadores e profissionais, tanto participantes do ENAM como oriundos de escolas
e do público em geral, em tempo integral (manhã e tarde), no Centro de Convenções SulAmérica.
Contou com um espaço de cerca de 200 m2, constituído por: recepção, foyer decorado com
circuitos da programação lúdica do Grupo Panos pra Manga e uma feirinha saudável, palco para
apresentações das escolas, estrutura para exposição de banners com trabalhos realizados na
rede de educação, sala com fraldário e espaço para descanso e sala de apoio para a guarda de
materiais.
Fundamental destacar que esse espaço e sua programação foram a culminância de todo um
processo de trabalho e planejamento iniciado em 2017 junto aos parceiros, especialmente as
Coordenações do Grupo Técnico Interinstitucional do Programa de Saúde na Escola da Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos.
A proposta foi estimular e apoiar creches, espaços de desenvolvimento infantil (EDI) e escolas
na realização de atividades com as temáticas da Amamentação e da Alimentação Complementar
Saudável durante todo o ano de 2019, a fim de possibilitar a construção de um acervo do qual
pudessem ser selecionados trabalhos para exposição e/ou apresentação lúdica nesses eventos. E
dessa forma atingir o objetivo de contribuir para que a comunidade escolar e as famílias pudessem
ser envolvidas na promoção da cultura da amamentação e da alimentação saudável.
Nesse processo, também foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação um concurso de
desenho na rede escolar para a criação de dupla de Mascotes que representassem o Enamzinho/
Enacsinho. O concurso foi elaborado em parceria com a Comissão e divulgado para a rede como
projeto “Amamenta Alimenta Rio 2019”, tendo sido selecionados desenhos das 11 Coordenações
Regionais de Educação do município do Rio, dos quais três duplas finalistas passaram por
votação popular nas mídias sociais da Secretaria de Educação para chegar à dupla vencedora:
“Bob Brócolis” e “Mãe Aléssia Amamentando”. Esta alcançou 11 mil participações na página de
Facebook.
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PROGRAMA
Dia 13/11
15:30 às 16:00 - Abertura Enamzinho Enacsinho
Apresentação dos Mascotes vencedores do projeto “Amamenta Alimenta Rio 2019” – Presidentes do ENAM/ENACS/
WBC/WCFC, Chefe do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro, Coordenadores
do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa Saúde na Escola, Representantes EM Roberto Burle Marx e EDI
Professora Sarita Konder – turmas dos desenhos vencedores.
Apresentações artísticas das escolas:
“Amamentação” em músicas autorais - EM Mozart Lago e EM Paraguai
“Amamentação” em coreografia de balé infantil com participação de mães - Núcleo de Arte Grande Otelo
Dia 14/11
10:45 às 11:05 - Apresentações artísticas das escolas:
“Hoje é aula de horta” teatro e dança - EDI Gabriela Mistral
“Chapeuzinho Vermelho” teatro musical - EM Roberto Civita
“Amamentação” em paródias musicais - EM Tenente Renato César
“Amamenta Alimenta” em paródias musicais - EM Professora Silva de Araujo Toledo
14:10 às 14:30 - Apresentações artísticas das escolas:
“Cuidando da minha hortinha” teatro de fantoches - Creche Municipal José Félix
Orquestra de violinos e dança - EM Amazonas

Participantes
• 196 crianças atendidas no espaço interativo, 152 de escolas públicas, em cinco circuitos de
brincadeiras do Grupo Panos pra Manga;
• 12 escolas visitantes da rede de educação do município do Rio de Janeiro, 10 com apresentações
artísticas e 2 vencedoras do concurso de criação dos Mascotes Amamenta Alimenta (presentes
no evento);
• 9 banners/cartazes de Núcleos de Saúde na Escolas e Creches (NSEC) do PSE Carioca, com
exposição de trabalhos realizados em escolas/regionais da educação e da saúde.
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21. ATIVIDADES CULTURAIS
As atividades culturais promoveram o acolhimento dos participantes, priorizando a cultura popular
brasileira e de outras partes do mundo.
DIA
13
13
13
13

HORÁRIO
Chegada
8:30 - 9:30
Abertura
9:30
Abertura
9:35
Abertura
10:45

LOCAL
Entrada
Auditório principal
Auditório principal
Palco do auditório
principal

13

Almoço

Palco dos Zinhos

13

15:30 - 16:00

Palco dos Zinhos

14

Chegada

14

Almoço

14

Fim da tarde
Confratenização
19:30
Chegada do almoço
13:30
Encerramento
17:00

14
15
15

Alto da escada
rolante
Ponto BR

ATIVIDADE
Palhaçaria: recepcionistas recebendo os
participantes.
Filme com Cristo abraçando o Rio com samba do
Avião de Tom Jobim.
Hino Nacional com imagens de mães
amamentando e dando alimentação saudável.
Teatro Mímico da Ásia.
Orquestra de Cordas e Voz.
Balé de Manguinhos.
Pernaltas.
Henrique: voz e violão.

Saguão
Rio Scenarium

Mulheres rodadas.

Palco principal

Orquestra da Grota do Surucucu.

Auditório e saída

Ataque Brasil - Fanfarra com Mamalu.

Festa e comida.
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22. CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
A cerimônia de encerramento foi iniciada com apresentação cultural da Orquestra da Grota do
Surucucu. Foi composta a mesa de encerramento, que contou com a participação da presidente
do WBC/WCFC, Marina Ferreira Rea, a presidente do ENAM/ENACS, Maria Inês Couto de Oliveira,
a representante da OPAS, Socorro Gross, a representante do UNICEF, Cristina Albuquerque, a
representante do Ministério da Saúde, Janini Ginani, a representante da UERJ, Inês Rugani e o
representante da IBFAN/ICDC, Jean-Pierre Allain.

Foi exibido o vídeo enviado por Gerson da Cunha, mostrando a sua contribuição na divulgação
na mídia dos benefícios do aleitamento materno no início do Programa Nacional de Aleitamento
Materno, na década de 80.
A seguir, foram lidas mensagens de congratulações aos organizadores e à rede IBFAN pelos seus
40 anos, por Jean-Pierre Allain.
A presidente do ENAM/ENACS fez a leitura solene da Declaração do Rio de Janeiro, com as
principais conclusões e recomendações do encontro. Foi dada então a palavra aos componentes
da mesa, para comentários, endosso ou apoio à Declaração.

106

RELATÓRIO 2019 ENAM, ENACS, WBC e WCFC

Placas de reconhecimento pelos serviços prestados foram entregues aos homenageados:
•
•
•
•
•

Marina Ferreira Rea, pela sua luta incessante em prol da amamentação;
Hector Martinez Gomez, criador do Cuidado Mãe Canguru, que completa 40 anos;
Annelies Allain, fundadora da rede IBFAN em 1979;
Mãe trabalhadora da plateia, em homenagem aos 100 anos da Convenção da OIT de Proteção
à Maternidade no Trabalho;
UNICEF, pelos 30 anos da Declaração dos Direitos da Criança.
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Foi então exibido o filme realizado pelo IBFANer Gustavo Aranda, com registro dos destaques do
que foi o ENAM/ENACS/WBC/WCFC.
Por fim, foi anunciada a nova coordenação da IBFAN-Brasil: enfermeira obstetra Cintia Ribeiro, do
Hospital Sofia Feldman de Belo Horizonte, para onde passará a coordenação da rede nacional a
partir de 2020.

Foram apresentados candidatos a sediar o próximo WBC: IBFAN – Mundo Árabe (Egito) e IBFAN –
Indonésia; e foi comunicado que ainda não foi definido onde será o próximo ENAM.
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O encerramento foi musical e com muita dança, com participação de todos os presentes na fanfarra
Ataque Brasil!
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MENSAGENS

GERSON DA CUNHA
Profissional da área de comunicação da
Índia, realizador da primeiro conjunto de
mensagens de comunicação e mobilização
social para a promoção do aleitamento
materno, pelo UNICEF – no lançamento do
PNIAM – Programa Nacional de Aleitamento
Materno, no início dos anos 1981 - enviou
um vídeo que foi apresentado, destacandose a seguinte mensagem:
“No mês passado, para minha grande surpresa, o Consulado Geral do Brasil em Bombay, na
Índia, tornou-me Cavalheiro da Ordem do Rio Branco. Isto foi devido a meu trabalho junto ao
governo brasileiro e UNICEF no programa em favor da amamentação, que mudou as práticas
de aleitamento nesse país. Isso aconteceu há 30 anos e ninguém, que eu saiba, forçou essa
decisão do consulado. Parabéns aos organizadores do WBC-ENAM e à IBFAN-40 anos!”

RAJ ANAND
Mensagem de Raj Anand, médico indiano, fundador da enorme
e atuante rede IBFAN na Índia.

“Três pontos que devemos ter sempre em nossa mente: 1. Continuar a proteção e promoção
da amamentação é essencial. Devemos dar, entretanto, prioridade aos ensinamentos de
Felicity Savage e Helen Armstrong, contidas no livro ‘Como ajudar as mães a amamentar’.
2. Continuemos a buscar colegas mais jovens para que carreguem a bandeira da proteção,
promoção e apoio à amamentação. 3. Continuemos a lutar contra a injustiça em todas as
suas formas, sem amargura e sem perder o senso de humor.”
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ANWAR FAZAL
Mensagem de Anwar Fazal, Presidente Emérito da
WABA (Aliança Mundial Pró Amamentação), exPresidente da IOCU (Organização Internacional
de Associações de Consumidores) de 1978 a
1984. Foi nessa capacidade que anunciou a
fundação da IBFAN (Rede Internacional de Ação
pela Alimentação Infantil) em 12 de outubro de
1979 em Genebra:

CONTINUEM LUTANDO CONTRA OS MATADORES DE BEBÊS
Cidadãos do Universo,
Filhos e filhas da Mãe Terra,
Irmãos e irmãs,
1. Me dirijo a vocês hoje como um bebê amamentado por dois anos, de 1941 a 1943.
2. Me dirijo a vocês hoje para celebrar um movimento excepcional, uma galáxia de mães e pais,
de pessoas, da sociedade civil, de organismos das Nações Unidas que fizeram com que um
movimento se transformasse em uma rede mundial, a primeira dessa natureza a usar a palavra
“rede”.
3. Me dirijo a vocês hoje para celebrar 40 anos de ativismo pioneiro:
Que realmente fez uma diferença;
Que foi uma luz de inspiração;
Que iniciou o primeiro Código Internacional do Consumidor deste gênero;
Que criou um sistema de monitoramento que funciona com vigilância, com coragem, que
envergonha os violadores;
Que lançou o primeiro e mais duradouro boicote de consumidores para os produtos de um dos
principais violadores do Código - a Nestlé;
Que estabeleceu o ICDC (Centro Internacional de Documentação do Código), formador de
vigilantes e multiplicadores excepcionais e que se tornou o centro mundial de formação de
vigilantes que monitorizam de maneira sistemática e cientifica a implementação do Código.
4. Dizem que os movimentos não devem nunca esquecer as suas origens e há três coisas que
eu nunca esquecerei:
Primeiro, há 80 anos, quando Dra. Cecily Williams bradou: “Leite e Assassinato”, por coincidência
no país de onde eu venho, Malásia. A IBFAN corajosamente continua a proclamar esse desafio
aos assassinos de bebês, com coerência e criatividade.
Segundo, não vou nunca esquecer das cinco organizações, muito diversas, que tiveram um
papel chave na fundação da IBFAN e que lhe deram, desde o primeiro dia, 12 de outubro de 1979,
legitimidade global e sem paralelo no movimento social:
• IOCU (Organização Internacional de Associações de Consumidores), da qual fui Presidente
de 1978 a 1984 e que ofereceu os serviços chave de apoio nos primeiros anos críticos, desde
Penang, Malásia.
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•

•
•
•

War on Want, organização do Reino Unido, cujas publicações: “The Baby Killers” (Os matadores
de bebês) por Mike Muller e “The Baby Food Scandal” (O escândalo dos alimentos infantis)
por Andy Chetley, foram de grande inspiração para o movimento.
ICCR (Interfaith Centre on Corporate Responsibility - Centro Eclesiástico de Responsabilidade
das Empresas), do Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos.
INFACT (Infant Formula Action Coalition) nos EUA, que iniciou o boicote à Nestlé, que agora
continua sob a liderança da Coalizão de Ação para Alimentos Infantis no Reino Unido.
Declaração de Berna - Rede de Ação do Terceiro Mundo, na Suíça, que publicou a tradução
para alemão do livro de Mike Muller “The Baby Killer”, dando-lhe ousadamente o título: “Nestlé
Mata Bebês”, gerando um processo judicial contra a Declaração de Berna e um julgamento
que chamou a atenção mundial à questão da amamentação e às formas pelas quais ela
estava sendo minada.

Em terceiro lugar, quero agradecer pessoalmente a um casal muito excepcional que colaborou
comigo desde o primeiro dia da IBFAN e continua a fazê-lo hoje, 40 anos após, Annelies e JeanPierre Allain, também de Penang, na Malásia. Quando moravam em Genebra sua casa tornou-se
a casa da IBFAN, no seu início.
5. IBFAN, você é um arco-íris de cores, de energia e beleza:
Você foi uma inspiração a movimentos de saúde em todos os lugares, começando com a HAI
(Health Action International ou AIS - Acción Internacional por la Salud) e a PAN (Pesticide Action
Network ou RAPAL - Red de Acción en Plaguicidas en América Latina) e, mais recentemente,
inclusive a APS (Assembleia Popular de Saúde) e a WABA (Aliança Mundial pró Amamentação),
que assumiram o mesmo modelo de rede.
Mantenhamos viva a nossa vigilância aos matadores de bebês, seja qual for a forma que
assumam. Vamos manter viva a tocha da proteção, promoção e apoio à amamentação. Vamos
dizer ao mundo que nunca deixaremos de lutar contra o que o grande Dr. D. B. Jelliffe chamou
de “desnutrição comerciogênica”.
Irmãos e irmãs, mantenhamos vivo o espírito da IBFAN, como quando ela nasceu - o espírito
da solidariedade e sociabilidade. Foi essa a base do crescimento do movimento em prol da
amamentação. Gostaria de partilhar com vocês este poema:
LEMBREM-SE QUE SOMOS UM
Todos bebemos da mesma água
Todos respiramos do mesmo ar
Todos nos originamos do mesmo oceano
E vivemos sob o mesmo céu
Lembrem-se
Somos um
Os recém-nascidos choram do mesmo jeito
O riso das crianças é universal
Todos têm sangue vermelho
E nossos corações batem a mesma cantiga
A paz esteja convosco
Irmãos e irmãs
A paz esteja convosco
Nunca desistam, nunca! Obrigado, IBFAN, obrigado!!!
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MARA ACOSTA
Do grupo jovem da IBFAN Paraguai:

Muito honrada por representar a IBFAN, um privilégio para mim e para meu país; o país que está
no coração da América do Sul, esse país é o país das Residentas de 1864 a 1870...
As Residentas ergueram minha pátria. Mulheres, meninos e meninas ergueram um país destruído
e de lá viemos, do Paraguai. Desde aí e representando a IBFAN, o que dizer, quando cada um dos
presentes não somos mais os mesmos depois de convivermos juntos nesta semana? Não, não
somos os mesmos porque fomos bombardeados... com esta maravilhosa ocitocina...
Vamos embora hoje impregnados de ocitocina convertida em informação, conhecimento,
descoberta e disposição e compromisso para agir já.
Sabíamos, quando entramos neste congresso, que aprenderíamos. Mas nunca imaginamos que
seria nessa dimensão.
Aprendemos que não basta apoiar e promover a amamentação: também devemos protegê-la
com ferocidade e astúcia, porque as multinacionais não atentam para a ética e continuam a
ameaçar a vida e a saúde das crianças todos os dias. Seus mercados crescem e crescem à custa
da saúde e muitas vezes, à custa de encurralar nossos governos e desperdiçar nossos recursos
públicos. Sim, porque, infelizmente, nossos estados estão cada vez mais sob a pressão e o poder
das multinacionais. Portanto, também aprendemos que temos que defender o interesse público
e nossas instituições públicas para continuarem servindo ao bem comum e à cidadania.
Aprendemos neste congresso que nossa luta é permanente, porque cada passo alcançado é
ameaçado por novas estratégias comerciais e conflitos de interesse.
Eu, em particular, aprendi que a IBFAN tem toda a razão. Nossa luta pelo aleitamento materno
é um assunto político estratégico. Trata-se de defender a amamentação e a alimentação
complementar saudável como um direito humano básico de todas as mães, filhos e filhas.
Portanto, andamos de mãos dadas com nossos aliados, com as organizações que protegem os
direitos de mulheres e crianças; e que protegem particularmente os direitos da maternidade no
trabalho - em todos os tipos de trabalho: no setor formal ou informal e na esfera doméstica.
Também aprendemos que somos um único exército mundial de defensores da amamentação
que lutamos de milhares de maneiras diferentes a partir dos mais diversos cantos do mundo.
Defendemos a amamentação como um recurso natural renovável, como uma contribuição
essencial ao desastre causado pelas mudanças climáticas. Portanto, andamos de mãos dadas
com nossos aliados ambientalistas.
Aprendemos com aqueles que tentam definir diretrizes e políticas públicas de maneira ética a
partir de várias instituições governamentais ou das Nações Unidas. São pessoas valentes que
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temos que proteger, porque cada vez restam menos...
Aprendemos com os profissionais da saúde que lutam todos os dias pela vida e contra a doença,
sabendo que, com suas pequenas ações, semeiam bem-estar e esperança. Aprendemos com a
experiência de cada país que tenta revitalizar a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Aprendemos
que ainda há muito a ser feito, mas que também construímos bases sólidas que não cairão,
mesmo com um maremoto.
Aprendemos com as comunidades amigas das mães e das crianças que são um exemplo a
seguir, mas também aprendemos com a dor das comunidades envolvidas no desastre e na
emergência que lutam para sobreviver. Meu coração, e o de todos vocês, está com os de milhões
de famílias deslocadas e migrantes que viram suas redes de apoio despedaçadas e enfrentam
milhares de ameaças de todos os tipos.
Chora em particular, a região da América Latina e, por esse motivo, hoje dizemos com força que
não deixaremos de trabalhar com compromisso e solidariedade.
Aprendemos com cada um de vocês, porque esse espaço é um ninho privilegiado de líderes
mundiais e locais. Para mim, e para as dezenas de jovens que pudemos assistir, foi de uma
riqueza incomparável, o aprender com os 40 anos de experiência da IBFAN e poder conhecer
pessoalmente muitos de seus fundadores.
Maria Inês, Marina e esse corajoso comitê organizador da IBFAN Brasil e da coordenação regional
da IBFAN América Latina e Caribe, vocês criaram esta oportunidade para todos nós. E não sei
como podemos agradecer-lhes. Nossa imaginação não alcança à compreensão de suas noites
e dias sem descanso para tornar esse congresso uma realidade.
E este não é mais um congresso, nem um congresso qualquer! Este é um congresso sem uma
gota de conflito de interesses. Este é um congresso sem uma gota de patrocínio ou apoio da
indústria, de suas multinacionais ou de suas chamadas fundações de caridade!
Isso, o que aprendemos - e todos os abraços que demos nestes dias - só pode se tornar em
um compromisso maior de nossa parte de NÃO PARAR, de não descansar, de manter nossa
luta até transformarmos essas sociedades famintas de lucro em casas acolhedoras, solidárias,
com água potável e trabalho bem remunerado, com comida caseira rica e nutritiva, onde o papel
da mulher é valorizado, como ela mesma, como mãe, como avó e onde seus direitos sejam
protegidos como o principal berço dos direitos das crianças e da comunidade.
Obrigada a todos por nos dar esta oportunidade.
Vamos nos unir, lutar juntos, vamos todos por um mundo melhor!!!
DEUS ABENÇOE VOCÊ,
DEUS ABENÇOE OS LÍDERES,
DEUS ABENÇOE
OBRIGADO!!!
A nova geração da IBFAN
Mara Acosta - IBFAN PARAGUAY
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23. ANEXOS
COBERTURA DA MÍDIA

https://noticias.r7.com/saude/mais-de-mil-maesparticipam-no-rio-de-ato-em-defesa-da-amamentacao12112019

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/11/11/
maes-e-bebes-participam-de-amamentacao-coletiva-nomam-na-zona-sul-do-rio.ghtml

https://istoe.com.br/ato-em-defesa-da-amamentacaoreunira-mil-maes-no-mam-e-marcara-abertura-de-eventosobre-aleitamento/

https://meiahora.ig.com.br/geral/2019/11/5823579-milmaes-irao-amamentar-seus-bebes-nos-jardins-do-museude-arte-moderna-do-rio.html#foto=2

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/11/5823635-atoem-defesa-da-amamentacao-reunira-mil-maes-no-mam-emarcara-abertura-de-evento-sobre-aleitamento.html

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/11/10/
aterro-recebe-encontro-nacional-de-aleitamento-maternonesta-segunda.ghtml

https://extra.globo.com/noticias/rio/mamaco-reune-milmaes-seus-filhos-no-museu-de-arte-moderna-no-aterrodo-flamengo-rv1-1-24074498.html

https://jornalistaslivres.org/ato-reunira-mil-maes-emdefesa-da-amamentacao/

https://revistacrescer.globo.com/Bebes/noticia/2019/11/
mil-maes-amamentando-ato-em-prol-do-aleitamentomaterno-exclusivo-ocorre-no-rio.html
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https://oglobo.globo.com/rio/mamaco-reune-mil-maes-nomuseu-de-arte-moderna-no-aterro-do-flamengo-24074464

https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/maesrealizam-amamentaco-para-conscientizar-s

https://eurio.com.br/noticia/10571/mam-do-rio-e-palco-demamaco-e-recebe-mil-maes-e-seus-bebes-amamentando.
html

https://momentomt.com.br/mais-de-mil-maes-participamno-rio-de-ato-em-defesa-da-amamentacao/

https://emais.estadao.com.br/noticias/
comportamento,evento-que-conscientiza-sobreamamentacao-ocorre-no-mam-no-rio-dejaneiro,70003084072

https://lapadalapada.com.br/2019/11/12/mais-demil-maes-participam-no-rio-de-ato-em-defesa-daamamentacao.html

https://sitebarra.com.br/novo/2019/11/mais-de-mil-maesparticipam-no-rio-de-ato-em-defesa-da-amamentacao.html

http://www.uff.br/?q=uff-participa-de-ato-em-defesa-doaleitamento-materno

https://www.asbran.org.br/noticias/entidades-de-nutricaofazem-roda-de-conversa-no-xv-enam-dia-13
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https://www.sbp.com.br/especiais/
sbp-amamentacao-2019/agenda2019/

https://www.sbp.com.br/especiais/sbp-amamentacao-2019/
agenda-2019/

https://www.cremerj.org.br/eventos/outros/exibe/2135

Videoteca

https://www.youtube.com/watch?v=IsKz2OgiJ6w&t=89s
(video campanha do financiamento coletivo)

https://www.youtube.com/watch?v=D0xqfSFsfWM&t=15s
(TV Brasil)

https://globoplay.globo.com/v/8077328/programa/
(Encontro com Fátima Bernardes)

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C e p U VKBLPyUM2xie_E-Gwg
(video resumo ENAM 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=ylnXekRVNYY&feature=
youtu.be
(Momentos por Luiz Mussa Tavares)
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SITE E MÍDIAS SOCIAIS

Canais oficiais de informação e divulgação dos eventos.

118

RELATÓRIO 2019 ENAM, ENACS, WBC e WCFC

COBERTURA FOTOGRÁFICA

Registros feitos pelos fotógrafos George Maragaia e Júlia Klopper.
PRÉ-ENCONTRO
UERJ - Campus Maracanã

ENCONTRO
Centro de Convenções SulAmérica

Segunda-feira, 11 de novembro de 2019
https://www.flickr.com/photos/185493035@N08/
Terça-feira, 12 de novembro de 2019
https://www.flickr.com/photos/185607281@N07/

Quarta-feira, 13 de novembro de 2019
https://www.flickr.com/photos/185607377@N07/
Quinta-feira, 14 de novembro de 2019
https://www.flickr.com/photos/185612051@N02/
Sexta-feira, 15 de novembro de 2019
https://www.flickr.com/photos/185606525@N02/
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PROGRAMA
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