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CARTA dAS EdiTORAS

1. Números!
 Rebecca Magalhães e Pushpa Panadam

5. 13. 4. 41. 39. 

Será perguntado que significam esses números? Talvez sejam a combinação de um cofre ou de um armário? 
Não, estes números são a base de uma parte muito importante de minha vida. Cinco (5) é o número de 
filhos e filhas que tenho. Treze (13) é o número de netos e netas que tenho. Quatro (4) é o número total de 

anos que amamentei (encontrei apoio ao ter meu quarto filho!). O quarenta e um (41) é o número de anos que 
meus netos e netas, todos juntos, receberam aleitamento materno. Por último, trinta e nove (39) é o tempo que 
tenho estado promovendo, apoiando e protegendo a maravilhosa arte de amamentar. Em meu caso, isto tem sido 
como Líder da LLL, mas há muitas mulheres em todo o mundo que ajudam outras mulheres a amamentar, que 
são voluntárias em outras organizações como Amigas do Peito, Arugaan, a Associação de Aleitamento Materno 
Australiana, Ammehjelpen e outras. Que imenso seria o número de todas estas mulheres – das que já não estão 
oficialmente em uma organização de apoio à mãe, mas que ainda ajudam, e daquelas que atualmente seguem em 
organizações! Seria um número imenso! Entretanto, além de números, se trata do apoio pessoa a pessoa que 
sempre temos sentido (um almoço com Líderes da LLL no fim de semana passado), o trabalho junto a Pushpa, 
minha coeditora, e através das redes sociais (e-mail, Facebook, boletins de notícias, revistas on line, WABA, etc.). 
Este sentimento de apoio não pode ser qualificado! É para sempre e está vivo e em curso! 

Rebecca Magalhães, Coeditora, Grupo de Trabalho do e-Boletim Apoio às Mães Lactantes. 

Estou totalmente de acordo com Rebecca Magalhães sobre o tema do apoio. Trabalhar com ela neste Boletim 
desde 2003, me fez aprender o que é o apoio à díade em aleitamento materno. Ainda que haja muitas maneiras 
de como as mães e seus bebês podem receber apoio em sua viagem de amamentação, a forma correta de 
apoio, no momento preciso em que necessita a mãe, continua sendo crucial. As histórias que compartilham as 
mamães de diferentes partes do mundo, sobre suas lutas e desafios para amamentar, têm muito em comum. O 
tempo para ajudar e apoiar a estas mães revela a dedicação e a paixão que têm as conselheiras em aleitamento 
materno. Para dizer a verdade, apoiar as mães e seus bebês pode levar muito tempo e gastar muita energia. 
Se o coração não sente esta vocação, a mãe percebe, e então, não irá solicitar a ajuda que necessita. Portanto, 
quando as conselheiras se sentem apoiadas e apreciadas, o apoio ao aleitamento materno se fortalece. Assim, 
por favor, una-se à redes de diferente organizações de apoio ao aleitamento materno, descubra experiências e 
conhecimento, e compartilhe. Sinta-se benvinda para escrever – tem espaço para todo mundo – mães, pais, avós 
e avôs, conselheiros e conselheiras – compartilhem sua história neste boletim. Sinta o apoio ao que faz!! Eu sinto 
os amorosos braços de apoio quando leio as histórias neste Boletim. 

Quanto a meus números, sem dúvida são diferentes dos de Rebecca☺. Os meus são 2. 7. 16. 13. – Dois (2) uma 
menina e um menino, o segundo amamentado durante mais de 3 anos graças ao apoio recebido da LLL; 16 anos 
como Líder da LLL e 13 anos que trabalho neste Boletim. Entretanto, ainda não tenho netos! 

Pushpa Panadam, Coeditora, Grupo de Trabalho do e-Boletim de Apoio às Mães Lactantes.

Nota Editorial: Para compartilhar sua história, escreva para pushpapanadam@yahoo.com ou 
beckyann39@yahoo.com

mailto:pushpapanadam@yahoo.com
mailto:beckyann39@yahoo.com
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ApOiO MATERNO dE diVERSAS FONTES

2.  Apoio ao Aleitamento Materno
 Tanja Englberger, Comoros

Enquanto a maioria das mulheres amamenta em Comoros – uma ilha no Oceano Índico – as práticas de 
aleitamento materno estão abaixo de ótimas. A maioria das mães dá a seus bebês água, fórmula ou medicamento 
tradicional, além de leite materno. Entretanto, há algumas heroínas 
do aleitamento materno e o diretor de LOIS (Oportunidades Locais 
para melhorar a sobrevivência), tem identificado estas mães para 
demonstrar que os bebês que recebem leite materno exclusivo são 
saudáveis. 

Rouchda Maoulida deu leite materno exclusivo desde que nasceu 
seu bebê. Entretanto, não foi fácil porque sua família a pressionou 
para que desse água. Inclusive seu médico lhe aconselhou a oferecer 
água a partir dos primeiros dias. O marido de Rouchda, entretanto, 
animou-a para amamentar de maneira exclusiva. 

Fati Ahamada é uma enfermeira que voltou ao trabalho quando seus bebês tinham 
dois meses. Ainda que seja pouco frequente em Comoros, ela aprendeu em seus 
cursos como extrair o leite materno. Tentou fazer isso e pode dar para seu bebê 
leite materno durante seis meses. Ela disse que sua família lhe deu apoio. Agora 
estimula outras mães a fazer o mesmo. 

Halima Saïd é uma assistente de saúde 
cuja filha teve mamas ingurgitadas 
e teve dificuldades para amamentar. 
Halima estava convencida de que o 
leite materno é o melhor e animou 
sua filha a não se render, apesar das 
suas amizades tentarem convencê-la 
do contrário. Halima lhe aconselhou 

por água morna sobre as mamas e extrair um pouco de leite, o que ajudou seu bebê a pegar a mama com sucesso 
e mamar. 

Estas três mulheres tiveram êxito porque contaram com um forte apoio de alguém próximo.

-------------------------------------------
Tanja Englberger MPH, Diretora de LOIS (Oportunidades Locais para melhorar a sobrevivência), começou sua 
carreira como voluntária do Corpo de Paz em Níger. Ela fez seu Mestrado em Saúde Global, em Emory e 
trabalhou para várias organizações não governamentais na saúde do recém-nascido e da criança. Viveu em Tonga, 
Níger, Burkina Faso e Namíbia. Atualmente mora nas Ilhas Comoros, onde começou uma organização sem fins 
lucrativos para melhorar a saúde materno-infantil com um forte enfoque no aleitamento materno. Capacita 
Pessoal de Saúde Comunitária, enfermeiras e parteiras sobre aleitamento materno. 
E-mail: tanjaenglberger@gmail.com                web: http://loisngo.org/
Mais informação sobre LOIS e seu trabalho em: http://loisngo.org/ressources/

mailto:tanjaenglberger@gmail.com
http://loisngo.org/
http://loisngo.org/ressources/
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3. Apoio ao Aleitamento Materno para Mamães que Falam Russo na Cidade 
de Nova York

 Rebecca Koyf, EE.UU.

Nasci na Ucrânia, antiga União Soviética e me mudei para Nova York, EE.UU com 15 anos. Tornei-me Contadora 
e trabalhei como auditora para uma agência governamental durante 8 anos. Permita-me compartilhar com vocês 
o que me fez trocar de carreira. 

Minha experiência de parto com meu primeiro bebê não foi positiva. Tive um longo trabalho de parto, muito difícil, 
e o pessoal médico não me apoiou em absoluto. Isto influenciou negativamente minha relação de amamentação 
com meu filho. Sem nenhum tipo de apoio me dei por vencida e alimentei meu bebê com fórmula. 

Meu segundo parto foi uma experiência muito positiva. As enfermeiras estavam lá, disponíveis a cada passo. O 
nascimento foi de rotina e rápido; minha menina estava em meus braços imediatamente, inclusive antes que se 
cortasse seu cordão umbilical. Meu amor por ela foi natural e instantâneo, e amamentei-a durante 25 meses. 

Com meu terceiro bebê, o parto foi longo e penoso já que o bebê tinha o cordão envolvendo-o em três voltas. 
Seu ritmo cardíaco estava caindo e a sala de cirurgia estava me esperando, mas com a ajuda de meu médico e sua 
experiência, fui capaz de ter um bebê de 4,4 kg e uma grande alegria. Apesar de o parto ter sido difícil e longo 
e que ele não foi colocado no peito de imediato, estava rodeada de preciosas enfermeiras que foram minhas 
socorristas. Isso fez com que minha experiência do parto fosse muito mais agradável. O aleitamento materno 
também foi doloroso, mas só na primeira semana. Amamentei meu filho durante 4 anos. Olhando para trás, 
não posso entender porque não procurei ajuda. Também me dei conta da importância que é o apoio durante o 
período mais vulnerável da vida de uma mulher.
   
Minha inspiração para me tornar uma Líder da La Leche League (LLL) e em especialista em Aleitamento Materno 
veio de minha querida amiga, Tova Ovits, uma Líder da LLL em Parque Marino/Madison e Conselheira Certificada 
em Aleitamento Materno (CLC) no Booklyn, Nova York. Ela me emprestou um maravilhoso livro “A Arte Feminina 
de Amamentar”, e me levou para as reuniões que tenho assistido desde que meu bebê menor tinha 4 meses de 
idade. Formei-me em um Curso CVX na primavera de 2014. Nas reuniões conheci sua maravilhosa e muito bem 
informada co-Líder, Jennifer Leopold, IBCLC, LMSW (assistente social clínica), e com Chay Stern, RN (Enfermeira 
Certificada). Surpreendeu-me a quantidade de ajuda que as mães recebem, e ainda o apoio ao aleitamento 
materno; também recebem apoio emocional e segurança. Isso me fez dar conta de qual é minha paixão: ajudar às 
mães, apoiá-las e lhes oferecer tranquilidade e confiança. Com a ajuda amorosa de minhas co-Líderes, me senti 
inspirada e preparada para ser uma Líder da LLL na primavera de 2015.
 
O livro Arte Feminina de Amamentar e Respostas Simples para o Aleitamento Materno, de Nancy Mohrbacher, me 
abriram os olhos, e me tornei uma defensora do aleitamento materno. Tenho estudado e assistido a seminários 
via web (webinars) e lido novos estudos, não só relacionados com a amamentação e os incríveis poderes do 
aleitamento, mas também sobre o nascimento e os efeitos da “flora mágica” e microbiana (coleção completa de 
genes de todos os micróbios de uma comunidade). Realmente não sabia o que eu estava perdendo quando tive 
meu primeiro filho alimentado com fórmula, e que efeito uma só gota de fórmula pode causar ao intestino virgem 
do bebê. 

Amamentando a meus dois bebês menores na sala de parto surgiu um instantâneo amor e união.

Esses são momentos únicos e especiais a que cada mãe tem direito. Uni-me a um grupo de aleitamento materno 
em russo, no Facebook. As administradoras do grupo são boas e o tom das conversas e muito amável e acolhedor. 
Gosto de compartilhar o que tenho aprendido para ajudar a outras mães a superar os obstáculos que aparecem 
nas primeiras semanas depois do nascimento. Há mães que ligam para o nosso telefone da LLL ou vêm às 
reuniões, e me encanta ajudar e oferecer alento. É interessante notar que existe algum conhecimento de idioma 
russo na antiga União Soviética que tem muitas regiões que agora são países, e por ele posso ajudar também a 
mães da Ucrânia, Uzbequistão e Tayikistão.
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Frequentemente compartilho que o corpo de uma mulher é incrível e que a tensão que atravessa durante o 
parto é tremenda. Além disso, as trocas hormonais fazem que seja difícil. O cuidado do recém-nascido durante 
esse tempo frágil é complicado. Por isso, é muito importante que o marido, a mãe e as demais pessoas próximas 
ajudem a nova mãe. O ideal é a nova mamãe ter como única responsabilidade atender as necessidades de seu 
bebê durante as primeiras semanas de vida. Isto significa amamentação durante a noite e o dia, assim como estar 
ela mesma, bem alimentada e hidratada. Seu bebê necessita da proximidade da mamãe, assim como esta mamãe 
do seu bebê. De certo modo, é como um baile, se não se tem o bebê próximo, inclusive durante a noite, se perde 
o ritmo e a mãe tem dificuldade de detectar as necessidades de seu bebê. 

O desmame é outro tema que aparece com frequência. Compartilho que, o ideal é o desmame natural, 
preferivelmente depois do primeiro ano de vida, para que o bebê não necessite de fórmula. De maneira nenhuma 
o desmame deve ser antecipado. Se, por alguma razão, a mãe quiser iniciar o desmame, se pode pouco a pouco, e 
a amamentação pode ir sendo substituída por abraços e beijos. Só a mãe e seu bebê devem decidir quando esse 
desmame comece, seja com um, dois, três ou mais anos.

Para concluir, gostaria de adicionar que a experiência do parto tem um efeito muito profundo no aleitamento 
materno. Quando nasce um bebê, nasce também uma mamãe. Muita gente diz que o mais importante é que a mãe 
e seu bebê estejam sadios. Porém, a experiência do parto vai muito mais além já que revivemos esse dia durante 
toda nossa vida, como nosso casamento. Nossos corpos podem cria, dar vida e alimentar seu bebê. É o natural, 
e por isso temos que escutar o nosso corpo, estar próxima de nossos bebês, especialmente durante a primeira 
hora, e buscar apoio emocional e ajuda, se forem necessários. 

Atualmente estou cursando meu IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). Sei que estou a um 
passo de uma carreira muito querida para mim. Com sorte, oxalá que muitas mulheres e seus bebês se beneficiem 
de minha mudança de carreira.

-------------------------------------------
Rebecca Koyf, Líder da La Leche League, CLC, (Conselheira Certificada em Aleitamento Materno)
E-mail: rebeccakoy@gmail.com

4. Apoio em Botsuana para a Compaixão e o Aleitamento Materno
 Magdalena Whoolery, Botsuana 

Em agosto de 2012, nossa família se mudou da China 
para Botsuana e nossas vidas mudaram drasticamente. 
Poucas semanas depois de nossa chegada, um amigo 
passou por um terrível roubo; seus dois filhos foram 
testemunhas do mesmo. Viram como seu pai e tia 
foram golpeados por quatro homens com paus. No 
principal hospital nacional, as enfermeiras nem se 
levantaram de suas cadeiras para ajudar. Surpreendeu-
me o nível de cansaço pela empatia que tinham. Não 
podia entender isso, já que como enfermeira, eu sei 
que para a compaixão não se necessita uma receita e 
que a falta de recursos não é desculpa para não tê-la. 
Logo descobri que Botsuana tem a segunda taxa mais alta do mundo de prevalência do HIV em adultos e ocorre 
um suicídio cada dia em uma população de apenas 2,1 milhões. Em 2012, o Índice de Planeta Feliz que revisa o 
grau de felicidade da população em 151 países, qualificou Botsuana como o mais infeliz de todos os 150. Também 
soube que o castigo corporal é comum nas escolas e a violência infantil é um problema grave. 

Os estudos mostram uma forte correlação entre a compaixão e o sucesso. Quando temos compaixão somos 
mais felizes. Assim, em 2013 fundei Botho, um Movimento pela Compaixão, uma organização sem fins lucrativos 
para abordar os problemas de fadiga por empatia e para nutrir a compaixão. Nosso trabalho consiste no 
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desenvolvimento de capacidades, advocacia e mobilização de quem toma decisões e das comunidades, para 
conjuntamente construir a compaixão. Temos capacitado mais de 600 pessoas em compaixão com métodos da 
Universidade de Stanford, a Formação Efetiva de Pais e Mães do Projeto Virtudes (Virtues Project), junto com 
programas de erradicação da pobreza e comunitários. Através de nosso trabalho nos tornamos o primeiro país 
do mundo a assinar a Carta pela Compaixão (geralmente são apenas as cidades que assinam). 

Entretanto, nunca me ocorreu que estaria trabalhando em uma Iniciativa Nacional de Aleitamento Materno (NBI), 
que inclui a La Leche League (LLL). Este caminho foi iniciado no ano passado quando recebi uma ligação telefônica 
de um angustiado padre católico. 

O Movimento Botho tem mobilizado vários aliados para ajudar com a educação e oferecer ajudas diretas para um 
grande número de pessoas sem moradia que vivem no campo de Jwaneng. Este é um povo mineiro, com a mina de 
diamantes mais rica do mundo. A ligação que recebi dizia: “Magdalena, lembra-se das mães e bebês que você visitou 
no campo?”. Respondi, Claro! Como poderia esquecer essas pessoas sem moradia? Como poderia esquecer a imagem de 
um bebê com uma infecção de ouvido supurando, dormindo infestado de carrapatos e sem uma mãe que lhe abraçasse? 
O odor de urina saturava o ar e era horrível; e então escutei a voz angustiada do Padre Católico como uma sacudida: “O 
bebê de quatro meses morreu de desnutrição”. 

Este bebê era o menorzinho da comunidade de pessoas sem moradia e como outros bebês, era alimentado com 
fórmula infantil. O Padre me disse que o pequeno havia piorado e que a mãe levou-o a uma clínica. Porém os 
expulsaram porque ela não estava registrada e não tinha nem certificado de nascimento nem identidade nacional 
(ID). O Padre Católico deu instruções para procurar outra clínica onde ocorreu o mesmo. Finalmente, encontrou-
se uma terceira que atendeu ao bebê. Aí lhe deram dois envelopes de reidratação oral (SRO). De imediato, a mãe 
foi a torneira da pia preparar o soro (não tem água potável no campo). O pessoal da clínica se aborreceu e disse 
que não utilizasse a água, que não era sua e que fosse embora.  

A mãe voltou ao campo com seu pequeno bebê. O bebê 
morreu e foi encontrado no solo com os envelopes de 
SRO sem abrir. Quando as pessoas sem moradia não 
“roubam” água dos jardins próximos, são expulsos pelo 
local. Mas a história não parou aí; o Padre continuou: 
“Agora estou preocupado porque tem outro bebê doente”. 

Rapidamente nos mobilizamos com vários aliados em 
uma viagem de duas horas a Jwaneng, para proporcionar 
assistência médica. Ao darmos conta de que isto 
nunca ia ser suficiente em termos de sustentabilidade, 
advogamos para que se registrassem todas as pessoas sem moradia e outorgassem carnês de identificação nacional 
e certificados de nascimento. O Registro Nacional de Botsuana enviou uma equipe a Jwaneng e registrou todas 
as pessoas sem moradia. Perdeu-se um bebê simplesmente porque não estava registrado e não tinha identificação 
oficial. Eu estava tão afetada por esta trágica história, que insisti para que nosso contato em Jwaneng escrevesse 
um informe sobre a morte deste bebê. Mais tarde, me reuni com o Ministro do Governo Local e pus este informe 
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diretamente em suas mãos. Ao menos a voz deste bebê seria ouvida e talvez, os Serviços Sociais por fim ajudem 
as pessoas indigentes.  Ainda há muito trabalho pela frente para o Movimento pela Compaixão, mas a situação vai 
melhorando lentamente. Depois organizei uma reunião com o pessoal das Nações Unidas (ONU) para advogar 
pelas crianças sem moradia no campo e para que conhecessem sobre os problemas de diarreia e desnutrição a 
partir de uma perspectiva nacional. 

O funcionário da ONU disse “Você tem que falar com o senhor XX do Ministério da Saúde (MS). Nestlé me pergunta 
sempre quando vai se retirar”. Isto me intrigou e então nos reunimos. Escutei ele dizer que “mais de 500 bebês 
morreram durante um surto de diarreia e que todos haviam recebido fórmula, enquanto que aqueles que receberam 
aleitamento materno adoeceram, mas todos sobreviveram”. O ministro puxou um enorme arquivo de violações, 
com fotos e evidência do que a indústria de fórmulas estava fazendo. Perguntou-me se eu gostaria de ajudar a 
“combater” essa indústria. Porém, eu lhe expliquei, “isso não é o que o Movimento da Compaixão faz”. Entretanto, o 
que acordamos foi capacitar as mães com educação e apoio. E que melhor maneira de fazê-lo que estabelecer a 
La Leche League e o apoio mãe a mãe. 

É difícil se ficar bem e presenciar o impacto da indústria de fórmulas infantis e como elas golpeiam a capacidade 
das mães de amamentar. Os profissionais de saúde dizem às mães que elas não têm leite suficiente e que 
necessitam “complementar” com fórmula infantil. Temos tido muitos casos de mamães que se veem obrigadas a 
dar fórmulas, quando na realidade querem amamentar. Um profissional de saúde declarou que colocava no bebê 
uma intravenosa se a mãe escolhesse amamentar. Hoje, vários médicos estão sendo investigados pelo Ministério 
da Saúde e a polícia, por colaborar com a maior empresa de fórmulas do mundo (Ver Baby Milk Action http://
www.baby milkaction.org/archives/8590).

No ano passado, a chefe da enfermaria na unidade neonatal do hospital principal do governo, me pediu ajuda para 
as mães e sua amamentação. Explicou-me que o plano era estabelecer a LLL. 

Ela estava encantada e me pegou pelo braço enquanto caminhávamos pela sua unidade neonatal, cheia de ampolas 
e repleta de bebês. Os bebês vêm de todo o país. Mostrou-me quatro bebês “abandonados”. Disse, “a mãe deste 
ficou aqui mesmo”. Essa noite, depois de dormir meus filhos, me sentei e escutei a apresentação de Kathleen 
Kendall-Tackett na Conferência Ouro de Aleitamento 2015 *. Foi incrível! Era como se essa apresentação fosse 
para quem vive em Botsuana. Kathleen explicou como o aleitamento materno é um amortecedor da adversidade, 
mas que as mães necessitam de apoio. Sua apresentação foi incrível e profunda. O aleitamento materno é muito 
mais que apenas leite. Eu não pude deixar de pensar se essa mãe houvesse tido o apoio e a informação adequada. 
Tudo teria sido diferente! 

Porém, em Botsuana não havia apoio mãe a mãe, nem IBCLCs em todo o país. 

Estas experiências cultivaram a paixão para que de 
imediato eu estabelecesse a LLL. Com o apoio de 
Esme Hough e da LLL da África do Sul, me tornei Líder 
da LLL. Wendy Watt-Pringle reativou sua liderança e, 
mais recentemente, Tuelo Koolese tornou-se nossa 
primeira líder Motswana (Motswana significa uma 
pessoa, significa um povo e significa um país). Uma 
equipe impressionante! Levamos a cabo reuniões 
mensais, ajudamos as mães a partir da página do 
Facebook do grupo da LLL da África do Sul (17.000 
mães), e proporcionamos apoio mãe a mãe em 
aleitamento materno na unidade neonatal, fazemos 
visitas a domicílio e por e-mail, estamos no whatsapp 
e damos apoio telefônico. 
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Desenvolvi a Iniciativa Nacional de Aleitamento Materno (NBI). Algumas instâncias já funcionam e outras estão 
em processo. Estamos trabalhando em um “Café de Aleitamento Materno” em nosso hospital governamental, para 
que as mães possam receber apoio a sua amamentação. A La Leche League tem sido decisiva no programa Mãe 
Canguru/pele a pele de Botsuana. Ellen, uma Líder da LLL da África do  Sul, me pôs em contato com o Dr. Nils 
Bergman. Nils tem desenvolvido uma proposta com o Ministério da Saúde para por em prática o pele a pele em 
todo o país, incluindo sua evolução e monitoramento. 

Como líder da LLL e membro de um grupo de trabalho, ajudei a modificar a política de alimentação do lactente e 
da criança pequena para que abarcasse o pele a pele, a “zero-separação” e o apoio mãe a mãe para o aleitamento 
materno (está para ser aprovado pelo gabinete do governo). Mobilizei a UNICEF e o Ministério da Saúde para por 
em andamento uma campanha nacional de aleitamento materno de uma perspectiva multi-setorial, para começar 
em final deste ano. Isto é um feito sem precedentes que colocará o aleitamento materno na agenda nacional.  

Trabalhamos em estreita colaboração com o Ministério da Saúde para proteger, promover e apoiar o aleitamento 
materno. Agradecemos especialmente ao Ministério da Saúde. A equipe do Ministério trabalha sem descanso para 
reduzir a mortalidade infantil e nos tem estimulado e dado um apoio incrível. Trabalhamos em solidariedade com 
nossos aliados, o Ministério e UNICEF. Esta é a senha. A Iniciativa Hospitais Amigos necessitava reviver, porque 
apesar de os profissionais de saúde receberem uma informação excelente por parte do Ministério da Saúde, a 
Iniciativa estava estancada. Não cumpriam com o Passo 10 (fomentar o estabelecimento de grupos de apoio 
ao aleitamento materno para referir às mães quando da alta hospitalar). Aqui é onde a LLL pode realmente ter 
impacto, e com a política nacional de alimentação infantil, para avançar na direção correta. Hoje, a situação vai 
melhorando. Não posso agradecer o suficiente a LLL Internacional por seu apoio e pela informação de pares 
para a Orientação (PC) de nossas mães. Muito obrigada também a nossas irmãs da LLL da África do Sul por fazer 
com que tudo se consiga. A população de Botsuana é pequena, e sentirá o impacto do que fazemos. Em Botsuana 
podemos colocar a amamentação no mapa e salvar muitas vidas; uma mãe e seu bebê por vez. 

-------------------------------------------
Magdalena Whoolery  vive em Botsuana com seu esposo Scott e seus quatro filhos e filhas: Marli 8 anos, Brixton 
7, Alia 5 e Huxley de 1. Magdalena é enfermeira graduada com um Diploma em Educação Superior e um PhD (em 
Estudos da Saúde); dedica sua vida à família e a dirigir a organização sem fins lucrativos Botho, como fundadora 
e voluntária, assim como impulsionadora da LLL em Botsuana. Ela tem toda a paixão para lutar pela redução da 
mortalidade materna e fortalecer as mães com educação e apoio ao aleitamento materno.
E-mail: missmagda@hotmail.com     web site: botho.co

Nota Editorial:
O objetivo fundamental do Movimento Botho é nutrir com compaixão. A compaixão é a sensibilidade ao 
sofrimento, com o desejo e o compromisso profundo de aliviar esse sofrimento em nós mesmos e em todas as 
outras pessoas. Utilizamos “botho”, uma palavra Setswana, para recordar a antiga raiz deste princípio na história 
Setswana

A importância de Botho - ‘Motho ke Motho ka Batho’ significa “eu sou porque tu és”. Significa, “ter um profundo 
sentido de humanidade pela outra pessoa – e mostrar-se como um ser humano a outro ser humano”. (Mehring 
2013:1).

Virtues Project-Projeto Virtudes – www.virtuesproject.com
O Projeto Virtudes capacita as pessoas para que vivam uma vida com sentido e mais autêntica – para que 
as famílias criem filhos e filhas com compaixão e integridade; para que os educadores criem comunidades de 
aprendizagem de alto rendimento, seguras e compassivas; para que as líderes fomentem a excelência e a ética no 
trabalho. Este movimento tem inspirado e mobilizado a pessoas do mundo todo para que ofereçam atitudes de 
serviço e generosidade e para curar a violência com virtudes

* Apresentação de Kathleen Kendall – O aleitamento materno ajuda às mães a superar o legado de abusos e 
adversidade: façamos a diferença – http://www.goldlactation.com/keynote2015

mailto:missmagda@hotmail.com
http://www.virtuesproject.com/
http://www.goldlactation.com/keynote2015
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Não vivemos em um mundo perfeito. Muitas mães têm experimentado o abuso e a adversidade desde meninas 
e frequentemente se perguntam se vão perpetuar o ciclo da violência que têm experimentado. Também podem 
ter uma história de depressão e se perguntam se isto tem prejudicado a seus filhos e filhas. Felizmente, podemos 
oferecer uma nova esperança a estas mães. Os estudos recentes têm mostrado que o aleitamento materno ajuda 
para que as mães tenham esperança, inclusive quando tem uma história de abuso. Não se trata do leite; se trata do 
ato de amamentar. O aleitamento materno melhora o sonho materno, reduz o risco de depressão, diminui a ira e 
a irritabilidade, e além do mais, atenua os efeitos negativos do abuso sexual no passado. O aleitamento materno 
oferece às mães a oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente, de ser e exercer uma maternidade 
diferente. Quando se trata de superar a adversidade, o aleitamento materno faz a diferença. 

5. Apoiando às Mães que falam Espanhol em um Ambiente Francês
 laura Rosa Pascual, Canadá

Ao longo dos últimos vinte anos a informação sobre 
as atividades dos grupos de apoio ao aleitamento 
materno e de seu impacto sobre a duração e o tipo 
de aleitamento, tem-se difundido em todo o mundo. 
Entretanto, a importância da língua materna no 
acompanhamento das mamães-bebês-lactante, que se 
encontram longe de seu local de origem, é um tema 
não tratado frequentemente. 

Hoje desejo render minha mais sincera homenagem 
à senhora Adriana María Betancur que no marco dos 
serviços oferecidos pela La Leche League na região de 
Estrie do Quebec, desenvolveu um subgrupo em sua 
casa para mamães quefalam espanhol.

O país de origem de Adriana é a Colômbia. Ela emigrou com sua família, composta por seu esposo e seus dois 
filhos, para o Canadá faz 9 anos. Adriana e sua família escolheram a cidade de Sherbrooke para morar, um lugar 
onde os idiomas oficiais são o francês e o inglês. 

Em sua cidade natal Medellín, Adriana participou das reuniões da La Leche League desde o ano de 1988, momento 
em que engravidou de sua filha mais velha. Depois se tornou Líder da La Leche League e trabalhou por cinco anos. 
Durante essa etapa, ela adquiriu uma rica experiência que a marcou e sensibilizou profundamente, ao ponto que 
manteve contato estreito através da internet com seus colegas, as Líderes colombianas, mesmo estando estabelecida 
em Sherbrooke. Este interesse pela amamentação fez com que Adriana se acercasse das responsabilidades da La 
Leche League de Sherbrooke, e conhecesse a maneira e a idiossincrasia do apoio local oferecido às mamães em 
francês e em inglês. A princípio foi difícil porque ela não dominava o idioma completamente, entretanto fez todos 
os esforços necessários para poder continuar com esse lindo trabalho. 

Ao final de 2007, um assistente social do Centro de Saúde da cidade, organizou um grupo para acompanhar 
as mamães que falavam espanhol, e convidou a Adriana para fazer uma série de quatro reuniões básicas, como 
faziam na LLL de Medellín, que incluíam os seguintes temas: conhecer as vantagens da amamentação, a chegada 
do bebê, as dificuldades que podem surgir e desmame. Foi no marco desse encontro que conheci Adriana, me 
impressionando com sua iniciativa para ajudar as mamães que não falavam o francês. Em pouco tempo, ele 
compartilhou comigo seu projeto de começar um grupo da LLL em sua casa, para receber mais mamães grávidas 
que falavam espanhol e com seus bebês prematuros, recém-nascidos, crianças pequenas ou crescidas. Assim foi 
como Adriana organizou encontros de duas ou três horas, uma vez por mês. Durante mais ou menos dois anos 
as reuniões foram realizadas na Maison de la Famille, espaço alugado pela LLL de Sherbrooke; depois, ao ver que 
saía caro, Adriana propôs fazê-las em sua casa, como se faz nos países da América Latina. Para a região, este foi um 
novo espaço que funcionou em seu apartamento.  

Adriana na primeira fila com seu belo sorriso. Na 
segunda fila da esquerda para a direita, Patrícia 
e Graciela com seus bebês, eu (Laura) e Virginia 

grávida de seu terceiro bebê.
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Ao longo de oito anos acudiram numerosas mamães que falavam espanhol como língua materna e cujos países 
de origem eram os mais diversos; entre os que me lembro estavam: Argentina, Chile, Colômbia, Cuba,  México, 
Venezuela, República Dominicana e Uruguai. A particularidade de estar em um ambiente comum facilitou a 
confiança e os laços entre as mulheres, muitas das quais mantiveram a amizade depois de ter participado destas 
reuniões, onde o respeito e a solidariedade foram o maior tesouro. Faz um ano, as Líderes retomaram sua ideia e 
agora fazem as reuniões também na casa de uma Líder.  

Em Dezembro passado tivemos o último encontro, onde agradecemos e aplaudimos o trabalho voluntário e 
generoso da Adriana, que continuará seu caminho dedicando-se a outros projetos. O fato de ser testemunha da 
dedicação da senhora Adriana Betancur, que com sua compreensão solidária mudou a realidade de muitas pessoas, 
me tem estimulado a continuar trabalhando na área do aleitamento materno. Finalmente, espero que também 
para outras pessoas ela possa ser uma fonte de inspiração, sobretudo nesses momentos onde tenham muitas 
famílias em diferentes partes do mundo que necessitam ser acompanhadas em sua língua materna. 

-------------------------------------------
Laura Rosa Pascual é médica especialista em aleitamento materno; mora com seu esposo e filhos em Sherbrooke, 
Canadá. É membro do Movimento de Aleitamento Materno de Quebec e de seu comitê de formação, o qual 
coordenou de 2010 a 2014. O mandato do Comitê é melhorar e harmonizar a formação de profissionais de 
saúde sobre aleitamento materno. Desde maio de 2015, Adriana tem acompanhado equipes de maternidade, 
neonatologia e pediatria do Hospital da Universidade de Sherbrooke em seu processo para certificar o hospital 
como Amigo da Criança. 
E-mail: lpascual2005@hotmail.com

6.  Um Ano de Apoio ao Aleitamento Materno
 Hanny Ghazi, França

Como mãe lactante, foi difícil no início, como foi 
para algumas outras mães. Os profissionais de saúde 
não foram úteis porque não sabem sobre o processo 
normal do aleitamento materno e me levaram a dar 
mamadeiras com fórmula para resolver meus problemas. 
Eu não queria utilizar fórmula, por isso procurei ajuda. 
Assisti às reuniões da LLL, me uni a fóruns virtuais de 
aprendizagem permanente, li revistas, e me dei conta 
do que estava ocorrendo comigo. Tive uma depressão. 
Estava espaçando as horas de alimentação, meu bebê 
tinha freio lingual e labial, minha produção de leite era baixa, meu bebê tinha uma intolerância à proteína do 
leite de vaca, e eu  estava experimentando depressão pós-parto. Então, comecei a amamentação à livre demanda; 
experimentei diferentes posições com a finalidade de tornar a amamentação menos dolorosa (escolhi não fazer 
frenectomia em meu bebê). Ordenhava meu leite entre uma mamada e outra para aumentar a produção de leite, 
eliminei todos alimentos alergênicos de minha dieta. Além disso, comecei a ver um psicólogo especialista em 
depressão pós-parto.

Meu bebê passou de ser chorão e agitado para um bebê que ficava dormindo em meu peito depois de cada 
mamada. Sorria e interagia comigo, e assim mudou minha vida de negativa para positiva.    

Toda a leitura e estudo que fiz para averiguar o que não funcionava com meu bebê e comigo, me fez apaixonar-me 
pelo aleitamento materno e pela maternidade. Percebi que queria ir mais além e me apliquei para tornar-me uma 
Líder da LLL. Depois de um ano de formação, tornei-me uma Líder da LLL, mas não foi fácil já que falo apenas 
espanhol e as reuniões de capacitação eram em francês. Sugeri a minha Líder da LLL, Flore Diers, a criação de um 
grupo de apoio para as mães de fala hispânica como eu, e minha ideia foi bem recebida pela LLL da França. 

A colagem que apresentaram as mães para Hanny.

mailto:lpascual2005@hotmail.com
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Criei esse grupo em maio de 2015 e tivemos duas séries de reuniões. Descobri que as mães queriam falar de 
suas vidas particulares e fazer amizade entre elas, além da amamentação. Então, sugeri que nos reuníssemos uma 
segunda vez ao mês com a finalidade de compartilhar um café e bolo. Chamei a estas reuniões “Café LLLactação” 
e tiveram muito sucesso.  Muitas mães vieram, trouxeram alguns pratos típicos de seus países e comentaram que 
foram momentos agradáveis para elas e para mim.  

Em dezembro de 2015, o grupo terminou e a avaliação foi boa. As mães estavam fortalecidas, felizes e convencidas 
de haver comprido seus objetivos de amamentação, graças a ajuda proporcionada pela La Leche League. 

-------------------------------------------
Hanny Ghazi, St. Cloud, França.
E-mail: hanny.ghazi@yahoo.fr

7.  OMO Best Start – Melhor Começo
 Adepeju Oyesanya, Trinidade e Tobago

Best Start™ (Melhor Começo) se une a comunidade 
internacional e ao tema proposto pela WABA para 
a Semana Mundial de Aleitamento Materno, de 1 a 
7 de agosto. Também continuará com Best Start™ 
e celebrando o mês de conscientização sobre a 
Amamentação em Trinidade e Tobago (TT). 

A cada ano, a campanha de Best Start™ Aleitamento Materno desenvolve o tema do mês baseando-se em um 
assunto que necessita de atenção. Em 2014, o tema foi Aleitamento Materno: Um gol de vitória no trabalho!  

Imaginem nossa alegria quando em 2015, a WABA anunciou o tema 
Amamentar e Trabalhar: façamos que seja possível! Ao longo do ano 
participamos ativamente na sensibilização nacional sobre saúde preventiva 
e Doenças Não Transmissíveis (ENT) e enfatizamos que a prevenção (ENT) 
começa com o aleitamento materno. 

Best Start ™ focou em cumprir o 
ponto nº 5 – Comprometendo aos 
grupos em Trinidade e Cobago. 

Utilizamos emissoras diferentes de 
rádio para chegar a diversos públicos. 
Discutimos a necessidade de uma 
política nacional de aleitamento 
materno para Trinidade e Tobago e 
a mensagem foi centrada em como 

as empresas podem apoiar mães e pais. Várias estações de rádio local  
asseguraram que a mensagem atravessasse as barreiras de classe, gênero, 
raça e idade.  
Sábado 7 de agosto celebramos a Semana Mundial de Aleitamento 
Materno 2015, com Thrift 2 Save, uma tenda de caridade de 
segunda mão em TT, que apoia o aleitamento materno! Passamos 
o dia na tenda interagindo e oferecendo resposta às perguntas

Entrevista da Rádio Heartbeat.

Comprando comodamente em Thrift 2 Save.

mailto:hanny.ghazi@yahoo.fr


Boletim de Apoio às Mães Lactantes V14N1

AL
iA

Nç
A 

M
uN

di
AL

 p
AR

A 
Aç

ãO
 E

M
 A

LE
iT

AM
EN

TO
 M

AT
ER

NO

13

A associação com empresas que trabalham com 
as famílias ajuda a aumentar a informação sobre 
aleitamento materno. Huggies Trinidade e Tobago nos 
convidou a compartilhar sobre aleitamento materno 
com os casais finalistas de concurso Huggies sobre 
gravidez – Belt Technology, onde os pais tiveram a 
oportunidade de sentir os chutes do bebê na barriga da 
mamãe! Apoiamos estas oportunidades de participação 
dos pais junto a sua esposas durante a gestação.  

Tirando proveito das redes sociais como Facebook, Twitter, Whatsapp e Google Plus, lançamos a campanha 
Aleitamento Materno Tips @ no Trabalho para aquelas que voltam ao emprego e continuam amamentando. 
Nossa Edição de agosto 2014 de Fresh start – Best star, nossa revista eletrônica, ajudou a criar consciência com 
programas de aleitamento materno no local de trabalho; também compartilhou artigos para as empresas sobre as 
licenças maternidade, a transição e a volta ao trabalho e sobre como Best Start™ proporciona apoio.  

Em 14 de agosto de 2015 colocamos os sapatos para caminhar para participar com outros sindicatos: OWTU 
(Sindicato de Trabalhadores do Petróleo), BIGWU (de Banco, Seguros e outros) e CWU (de Comunicação) em 
defesa dos direitos dos trabalhadores em Trinidade e Tobago. Pedimos a liderança da União seu apoio, “Podemos 
fazer algo mais pelas mães lactantes?” “Pode-se normalizar a política de amamentação nos postos de trabalho e 
criar licenças de paternidade em TT? Como podemos assegurar o cuidado das crianças que mamam próximas aos 
locais de trabalho?” Andar com os sindicatos para apoiar a mudança nos locais de trabalho em TT, para todas as 
trabalhadoras de hoje e para as gerações futuras, nos encheu de energia.  

Desde o começo da gravidez, orientamos às famílias para tomar decisões sensatas de saúde preventiva. As lições 
abordam diversos temas de pré e pós concepção, instruem sobre o parto, o aleitamento materno, as massagens 
para bebês, e sobre que exercício é uma boa medicina™. Com o tema Amamentar e trabalhar: façamos que 
seja possível!, estudantes de Rinalda Therapeutic Kneads asseguraram que seu módulo de massagem pré-natal 
incluísse pelo menos um conhecimento básico sobre como podem apoiar uma cliente grávida ou no período 
de amamentação. Best Start™ não pode estar em toda parte, e então, sensibiliza profissionais que nos permita 
construir alianças em todos os setores de TT. 

Trabalhar com aliados naturais ou potenciais ajuda a que todas as mulheres possam trabalhar e amamentar, mas 
também requer que todos se envolvam. É hora de lançar nossas redes mais longe, de sensibilizar a todos os 
setores com mensagem de que a saúde preventiva começa com o aleitamento materno. Best Start™ trabalha 
para promover, informar e comprometer aliados não tradicionais na plena compreensão de que deve existir 
equilíbrio entre Aleitamento Materno + ENT + vida de trabalho, e que isto requer apoio multidimensional para 
obter famílias, locais de trabalho e nações mais saudáveis.  

-------------------------------------------
Adepeju Oyesanya, MPA (Mestre em Administração Pública do Instituto de Relações Públicas Humphrey), 
Educadora Certificada em Amamentação de UCLA, esposa e mãe fundadora de Best Start™ em Trinidade e 
Tobago. Best Start™ parte do principio de que a prevenção das Doenças Não Transmissíveis (ENTs) começa 
com o aleitamento materno e necessita de um enfoque multidisciplinar para apoiar as mães, os pais e os locais 
de trabalho. Lições, desenvolvimento de políticas e ferramentas (aluguel de extratores hospitalares, bolsa para 
armazenar o leite materno, e muita escuta de apoio) para as famílias e locais de trabalho, se oferecem para obter 
sucesso no aleitamento materno. Desfrutamos o desenvolvimento de políticas para facilitar o apoio e educar a 
nossos clientes nos locais de trabalho para que possam se beneficiar de menores cargas para o cuidado de saúde 
e melhor produtividade. 
E-mail: omobeststart@gmail.com       Facebook: OMO and Best Start     Twitter: omonbeststart

mailto:omobeststart@gmail.com
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ApOiO MATERNO: MãES QuE AMAMENTAM CONTAM SuAS HiSTÓRiAS

8.  O Apoio disponível Colabora com o desfrute do Aleitamento Materno
 Natasha Petersen, África do Sul

Sempre imaginei que amamentar fosse algo natural. Como poderia 
uma mãe não amamentar a seus filhos, ou fazê-lo mal feito? Minha 
avó esteve envolvida com a La Leche League e na educação das mães 

sobre “O que fazer e o que não fazer”  desde que eu era apenas uma 
menina; e entretanto, eu não sabia tudo o que tinha que fazer. Só sabia que 
era o melhor, o mais econômico, o menos complicado, e era melhor para 
o meu bebê. Mas, não sabia o quão difícil poderia ser!   

Meu bebê nasceu às 39 semanas, tão perfeita como poderia ser. Estivemos 
pele a pele e mamou como uma profissional durante toda a primeira 
semana. Depois de ouvir diferentes histórias sobre a dor nos mamilos 
e outras experiências dolorosas, eu estava tão feliz e me considerava 
“felizarda”. 

Pouco depois, começaram as dificuldades. Meu bebê não pegava bem no 
peito; meus mamilos sangravam e tive uma infecção. Sentia-me frustrada, e 
quando a ouvia chorar, me partia o coração. Chamava minha avó chorando e em questão de minutos, ela aparecia 
em minha casa disposta a ajudar-me.  

Mas, apesar de toda a sua ajuda e bons conselhos que funcionavam quando estávamos juntas, era de novo difícil 
quando estava só com meu bebê. Houve momentos tão difíceis que eu pedia a meu esposo que a segurasse 
enquanto eu chorava desconsolada no chuveiro, sentindo-me um fracasso.  

Como as coisas não melhoravam, eu já estava disposta a comprar 
fórmula para por fim a minha sensação de depressão e para que meu 
bebê alimentasse “sem problemas”…mas não o fiz e continuava 
amamentando apesar da dor. Por fim, depois de 3 semanas dessa 
variação emocional, tudo funcionou!   

Tudo o que posso dizer é que sem dúvida minha avó me ajudou, 
Sofia Blows, Líder da LLL e Coordenadora de Conselheira de Pares 
em Aleitamento Materno. Ela foi meu apoio. Cuidava de mim e me 
proporcionou toda a devida informação.  

Você encontrará muita gente atuando como especialista, contando 
todo tipo de coisa. Várias pessoas me aconselharam dar água ao 
meu bebê, deixá-la dormir toda a noite, e não acordá-la para mamar, 
etc. E deixem-me dizer-lhes que tenho agora um grande respeito 
por tudo que fazem as Conselheiras de Pares em Aleitamento 
Materno, pelas mamães e seus bebês.  Sua ajuda, uma determinação 
e estudo adequados é a receita para o sucesso!    

Li uma citação não faz muito tempo, que dizia que as 3 primeiras 
semanas são as mais difíceis, que depois de 6 semanas é mais fácil, 
e que aos 3 meses sente-se dó pelas mães que devem usar fórmula 
infantil…mas eu, na 5ª semana já estava sentindo isso pelas mães 
que podiam amamentar mas se deram por vencidas.   

Charlie com sua mãe e seu pai.

Natasha amamentando a seu bebê 
recém-nascido 
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Estou agradecida por ter vencido esse mal, e porque agora desfruto da união com minha filha cada vez que a 
amamento. Ver seu sorriso charmoso na hora de mamar é minha maior alegria porque sei que estou fazendo o 
melhor para ela.  

-------------------------------------------
Natasha Petersen, 26 anos; casada, mora na Cidade do Cabo, África do Sul. É mãe de uma menina charmosa 
chamada Charlie, nascida em 22 de dezembro de 2015. É administradora de uma agência de contratação; gosta de 
ler, ouvir música, ser mãe, viver aventuras, e passar o tempo com a família e amigos.
E-mail: natashablows@gmail.com

9.  Aleitamento Materno Além do Primeiro Ano: Por Que Importa o Apoio?
 Rita Brhel, EE.UU.

A partir de minha experiência de apoio às mães lactantes, 
observo que muitas não estão dispostas a amamentar por mais de 
um ano. Se estas mães sabem que estão fazendo o que acreditam 
correto para sua família, cada uma delas lutou com suas expectativas 
pessoais e a pressão externa para o desmame, e teve dúvidas 
sobre se estabelecer limites para deixar de amamentar. Porém, 
cada uma delas também buscou apoio quando precisou. O apoio 
ao aleitamento materno é crítico; não importa onde a mãe esteja 
em sua viagem – inclusive, talvez, sobretudo, com o aleitamento 
materno após um ano.  

Meu primeiro bebê foi prematuro e não pegava o peito; então, eu extraía o leite e a alimentava de maneira 
exclusiva, porém aos seis meses, lamentavelmente estava preocupada e parei de ordenhar. Surpreendeu-me o 
custo do leite infantil artificial e fiquei consternada quando meu bebê desenvolveu alergia ao leite de vaca. Sete 
meses mais tarde tive meu segundo bebê. Estava decidida a amamentar e o fiz. Porém, lutei muito, já que tinha 
baixa produção de leite, até que finalmente decresceu quando tinha nove meses. Fiquei consternada novamente, 
desta vez pelo muito que sentia falta do aleitamento materno.  

Quatro anos mais tarde tive meu terceiro filho. Estava decidida a amamentar durante um ano e a evitar ter baixa 
produção de leite. A princípio, tive problemas com a pega, dor nos mamilos, mastite, candidíase oral e um abscesso. 
Depois de uns meses, senti que tinha uma fácil relação de aleitamento materno, essa relação que havia buscado 
desde que minha primeira filha nasceu.   

Defini a meta de amamentar um ano. Porém, quando fez seu primeiro ano de vida, continuei amamentando pelo 
menos seis vezes ao dia e duas vezes pela noite. Então resolvi continuar até 18 meses; era claro que não estava 
pronta para o desmame. Aos 18 meses, defini uma nova meta de dois anos; e aos dois anos tomei a decisão firme 
de fazer o desmame quando ele quisesse. 

Porém, uns meses mais tarde, me surpreendeu uma sensação de estar atada e me senti pronta para o desmame, 
mas ao mesmo tempo, estava muito triste. Era evidente que meu filho não estava pronto para o desmame. Nunca 
pensei que fosse lutar com estes sentimentos.  

Então, reli o livro To Three and Beyond: Stories of Breastfed Children and the Mothers Who Love Them (Três e 
Mais Além: Histórias de Crianças Amamentadas e das Mães que os Amam),  de Janell Robisch, uma ex-líder da La 
Leche League. Robisch juntou várias histórias de mães que desmamaram apenas quando as crianças decidiram, 
acima dos três anos. Robisch amamentou a seus três filhos até a idade de cinco, quatro e meio, e três anos e 
meio.  

Rita Brhel e seu filho, Nathan.

mailto:natashablows@gmail.com
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O apoio que recebi destas histórias me ajudou a superar minhas emoções conflitivas sobre aleitamento materno. 
Continuei amamentando a meu filho por um ano e alguns meses mais: ele foi desmamado por completo   pela sua 
própria decisão. Eu estava feliz. Não houve nenhuma lágrima derramada, nem por ele nem por mim!    

Encontrei apoio, sobretudo apoio local e pessoal de outras mães que têm “passado pelo mesmo” e se têm 
fortalecido para ajudar a outras mães com o aleitamento materno. Robisch tinha muito que dizer sobre como 
apoiar as mães lactantes para amamentar além dos três anos: “Lembre por que tomou a decisão de continuar 
amamentando. Não estás só, nem por um momento. Agora mesmo, há milhares – e talvez mais – mães amamentando 
além de um ano e à criança prematura. Uma das coisas mais importantes é encontrar apoio. Apoio significa um mundo 
em nossa vida, inclusive se é apenas por internet, on line ou de alguma amizade ou familiar”. 

Não existem duas mães que experimentam a mesma coisa, existem fios através de suas histórias; um deles é 
que mães individuais levam em consideração cuidadosamente seus filhos e decidem sobre aleitamento materno, 
baseando-se nas necessidades do conjunto da família, e de suas crianças, inclusive quando não se segue o que a 
sociedade apresenta como a “maneira correta” de fazer as coisas. Também, há equilíbrio.   

Só quero agradecer a todas as mães valentes que vão por aí de encontro ao que socialmente é aceito. Não se 
rebelando, mas criando da melhor maneira que acreditam. Agradeço a todas as mães que têm força suficiente 
para questionar as práticas com crianças que ignoram as necessidades das diferentes etapas do desenvolvimento 
infantil e as que fazem com que se sintam melhor para seus filhos e famílias.

-------------------------------------------
Rita Brhel é uma defensora do aleitamento materno e de criança com apego. É Conselheira de Pares em Aleitamento 
Materno do Programa WIC – para Mães e Infantes e Conselheira Certificada em Aleitamento Materno (CLC), em 
Hastings, Nebraska, EE.UU. Está casada há14 anos e é mãe de três filhos amamentados, agora com 9, 8 e 4 anos. 

Nota Editorial: a história anterior foi publicada em New Beginnings (Novos Começos), o Blog on line de famílias 
lactantes da La Leche League EE.UU. disponível em http://www.lllEE.UU..org/breastfeeding-beyond-toddlerhood-
why-support-matters/
 
Nota Editorial: Se você amamentou ou está amamentando ou conhece alguém que esteja fazendo isso, por favor, 
compartilhe a experiência. 

ApOiO pATERNO

10. Murmúrios de um Pai Sem Glândulas Mamárias
 Vincent Bonhomme, França

Novo Pai,

Você também leu com entusiasmo Fatherhood for Dummies (Paternidade para Bobos) para saber como o milagre 
da vida ia mudar sua vida? Você e eu estávamos convencidos de que as aulas de parto eram justamente o 
que ocupávamos. Inclusive preparamos com amor um colchonete de yoga e os aparatos para massagem. 

Em segredo, comíamos as unhas pensando em nosso futuro papel como papais, enquanto a mãe de nosso filho 
estava no pico de endorfinas. 

Você não pode deixar de contar os pintos antes que rompessem a casca gritando, mas agora tudo é real. Seu filho 
está olhando para você pela primeira vez e seus olhos se enchem de lágrimas. Felicidades, reproduziram seus genes 
igualmente como fizeram todos os nossos antepassados durante os últimos quatro milhões de anos! Entretanto, nada 
o detém e você sente que é o homem mais feliz da terra, desfrutando a emoção, como se fosse o primeiro ser 
humano que passou por isto!   

http://www.lllEE.UU..org/breastfeeding-beyond-toddlerhood-why-support-matters/
http://www.lllEE.UU..org/breastfeeding-beyond-toddlerhood-why-support-matters/
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Curta o momento, você é papai! Segunda mudança importante, nosso amor é a partir de agora, a mãe de seu 
filho. Se estiver amamentando, também se converteu na fonte emocional de sua criança e alimentação. Nem pense 
em lhe dar seus peitos, porque mesmo sem pelos nunca se compararão com as curvas arredondadas dos peitos 
dela.  

Em poucas palavras, no meio da noite e seu sono quebrado, desejaria ter peitos cheios de leite! Você pensa que 
com esses peitos seu bebê nunca poderia sair de seu lado, como faz com sua mãe. Porém, pode estar seguro de 
que a vida é bela. Eu sei que você sabe tudo acerca dos benefícios do aleitamento materno para seu filho. Esta é 
exatamente a razão pela qual quero lhe contar sobre todos os benefícios que também existem para você. Sim, 
para você! Benefícios para você também! 

Sejamos honestos; a primeira vantagem sobre um pai que dá mamadeira, é que ele vai dormir mais e melhor. Antes, 
talvez tenha notado, algumas vezes com desesperação, seus peitos não estavam sempre disponíveis. A menos que 
o amor de sua vida seja uma feminista extrema, muito provavelmente ela não lhe pedirá que desperte cada vez 
no altar da compaixão e compartilhe.  

A segunda vantagem é a generalização da primeira: com um peito, ainda mais com dois, você tem a liberdade de 
não pensar em mamadeiras e a parafernália associada. A boa notícia é: você vai ser capaz de ficar com sua esposa 
e filho e não vai ter que sair correndo comprar fórmulas acrescentando os apitos dos carros à sua tensão, como 
se fossem cantos de cigarras. Se não tem fórmula, não importa, nada melhor que dar o peito!   

A terceira vantagem é dupla: seu sono. É claro, você não poderá brincar com seu peito tanto quanto estava 
acostumado antes, mas isto será compensado pelo fato de que, será capaz de olhar para seus peitos quase todo 
o tempo! Quem pensaria que alguém poderia publicar esta verdade tão atrevida em um Boletim de Apoio às 
Mães?  

Porém, você como pai amoroso, não se sente frustrado por não poder amamentar seu filho e ser capaz de contribuir 
mais? Se nunca se fez estas perguntas, vale a pena que eu o faça em seu nome.  

Primeira reflexão: o que ocorre com a cadeia alimentar em tua casa? O que você come, pequeno canibal? Para 
sua mãe. E, o que ela come? Entre outras coisas, o que você cozinha para ela. E se não cozinha, bom, já é hora de 
começar. Depois de meses de privações por uma razão ou por outra, a refeição verdadeira retorna! É momento 
perfeito para desfrutar de patê, sushi, ou inclusive do gato do vizinho que o assusta com um só miado com 
toxoplasmose potencial!*
  
Segunda reflexão: o tempo virá, muito rapidamente, quando seu pequeno queira comer a refeição que você 
cozinha sobre seus fantásticos pratos. E se quer dar-lhe de comer então, e em qualquer momento depois disso, 
não acredito que sua mãe se oponha depois de um período de 5 a 6 meses. Converterá então no pai que alimenta 
seu filho, em um pai de criança! 

Terceira reflexão: nada que ver com a refeição desta vez. Se você quiser contribuir para conseguir que as coisas 
saiam bem com sua família, logo descobrirá outras formas de expressar ou continuar expressando seu talento: 
com a lavanderia, a limpeza, as compras, e assim sucessivamente e sucessivamente... Também há novas atividades 
que deixarão doces recordações na velhice: brincar, banhá-lo, trocar fraldas, conseguir vesti-lo, e tantas outras 
coisas. Também fará exercício novamente, graças aos passeios que dará em seu carro para ajudá-lo a conciliar o 
sono, e descobrirá sua espiritualidade cada vez que rogue para que durma. E vai descobrir as virtudes psicotrópicas 
das canções de bebê, uma vez que tenha repetido cem vezes.   

Avante! Não seja ciumento, desfrute destas vantagens, compadre. Verá quão bela é sua esposa.

Marcel Pagnol, é um membro querido da Academia Francesa que já havia escrito sobre isto:
Marius: Porém, não sabia que este menino é meu filho...?
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César:  É claro que sim. Vocês se parecem como duas gotas de água. Mas, ainda assim, você é um pouco como 
seu pai (falando de Panisse). Este menino, quando nasceu, pesou quatro quilos. Isso foi graças a sua 
mãe. Mas agora, pesa sete quilos e estes são três quilos de amor. E o amor não pesa muito, Marius. 
Eu contribuí muito, sua mãe lhe tem dado muito, naturalmente. Mas o que lhe tem dado mais amor é 
Honoré. E você? Que lhes tem dado? 

MARIUS:  A vida!
CÉSAR:  Os cachorros podem fazer isso também, mas isso não os fazem papais.

Fanny – Terceiro ato, cena 4

-------------------------------------------
Vincent é o pai de Pablo e o amor de Sophia. É biólogo, formado e consultor em ciências da comunicação e 
analista estatístico. Pablo, Sophia e Vicent vivem na montanha, ao norte de Montpellier. Hoje Pablo tem quase 10 
meses e tem todos os seus dentes.

Nota Editorial: O artigo anterior foi escrito em francês e foi traduzido para o inglês por Herrade Hemmerdinger.
* Toxoplasmose é um medo típico dos franceses.

11. Minha História de Amamentação
 Pascal Ghazi, França

Olá, sou Pascal. Minha história com o aleitamento materno 
começou durante a gravidez de minha esposa. Ela tinha decidido, 
depois de ler um par de livros, que deveríamos amamentar nosso 
bebê. E como se tratava de uma decisão importante, ela pediu minha 
opinião, e para ser honesto, meu primeiro pensamento foi “ela sabe 
melhor que ninguém, e por isso, sim”.  

Ela me explicou todos os benefícios para o bebê e a recomendação 
da OMS de amamentar pelo menos até 6 meses, porém se fosse 
mais tempo, muito melhor. Porque confio nela, eu estava ainda mais 
convencido. Mas o caminho que faltava era ainda longo. A gravidez foi difícil, minha esposa adoeceu – teve que 
tomar grande quantidade de antibióticos, ao que consentimos, devido a nossa ignorância.  

Ainda que desejássemos um parto natural sem peridural nem psiotomia, o parto não foi como queríamos. Devido 
ao serviço médico deficiente, terminamos com uma cesárea de emergência. Senti-me muito culpado de não 
ter intercedido mais a favor de nosso projeto de parto. O passo seguinte de nosso projeto era o aleitamento 
materno, porém então, novamente, nada saiu como queríamos. Provavelmente devido à quantidade de anestésicos, 
a “decida do leite” (quando chega o leite maduro) não ocorreu nos dias seguintes. O bebê chorava muito e 
ninguém nos explicou que deveria passar mais tempo ao peito sugando. Inclusive, nos convenceram de oferecer a 
ele uns poucos ml de fórmula porque minha esposa “não tinha leite suficiente”.  

Depois de 5 dias, finalmente “desceu o leite”, porém amamentar foi uma luta pela dor causada pela cesárea e 
o freio lingual e labial (que descobrimos muito mais tarde). Somado a isto, o aleitamento materno não é muito 
comum na França e é visto como uma restrição na vida da mãe. 

Minha esposa estava cansada, decepcionada e desesperada. Chorava muito e eu não sabia como ajudá-la. Entretanto, 
pude ver que quando amamentava, ele se acalmava. Senti segurança de que podia acalmar nosso bebê com seus 
peitos. Sentia segurança ao ver que nosso bebê estava crescendo só com o leite que ela produzia.   

Nos primeiros meses, era tímida ao amamentar em público e procurava um canto escondido com a finalidade de 
se sentar e amamentar nosso bebê. Inclusive comprou uma manta que a cobrisse para “não ofender” a ninguém. 
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Às vezes, tratava de distrair nosso bebê para que esperasse até chegar em casa com a finalidade de evitar o olhar 
de estranhos.  

Mas, pouco a pouco foi ganhando confiança. Aprendeu a amamentar durante as reuniões da La Leche League 
(LLL), e isto lhe deu muita confiança. Já não procurava um lugar para se sentar e por o bebê para mamar. Ajudava 
ao bebê a pegar o bico e continuava caminhando se ela estivesse na rua.  

Atualmente, nosso bebê sabe que pode mamar quando queira. Inclusive diz “peito” ou o pega levantando a blusa 
de minha esposa. E brinca com seus cabelos, e olha para ela. É tão belo para mim, que ao vê-los me sinto orgulhoso 
de participar.  

Sinto por todos aqueles bebês que recebem leite artificial quando suas mães têm o melhor alimento, seu leite 
materno. A responsabilidade é dos médicos, enfermeiros, parteiras e basicamente todos em volta que dizem que 
o melhor é dar mamadeira. As mães se dão por vencidas e seguem seu conselho.   

Se apenas os esposos/companheiros as apoiaram e animaram a continuar amamentando quando tem rachaduras 
nos mamilos, nas noites sem dormir e quando não tem nada que acalme o bebê às 3 horas da manhã. Acredito 
que se nós os pais assumirmos nosso papel de uma maneira mais ativa, a luta pela normalização do aleitamento 
materno poderia ir muito mais longe. Eu, pessoalmente, quis saber mais sobre o tema e falar, não apenas a outros 
pais, mas também a sociedade em geral. Acho que esse lugar poderia ser visto como um grupo de apoio “pai a pai”. 
Os pais com mais experiência poderia ajudar a outros pais a superar as dificuldades que se enfrentam no começo 
da amamentação. Também poderíamos ajudar a manter a motivação durante todos os meses e anos que possa 
durar esta aventura. Por outro lado, a presença de um pai também poderia proporcionar respostas a algumas mães 
para saber como viver esta aventura em dupla.  

Nosso filho cresceu, e está crescendo sadio, inteligente e seguro de si mesmo. Não vejo nada mais belo e natural 
que isso. Vale a pena lutar para que as futuras gerações não neguem o que deveria ser sua principal fonte de 
alimento durante seus primeiros anos de vida. 

No pessoal, gostaria de conhecer mais pais de bebês que mamam e compartilhar com eles, já que não tenho 
nenhum em minha volta. Benvindos todos os papais de amamentação!!

-------------------------------------------
Pascal Ghazi é esposo de Hanny Ghazi e pai para seu filho.
Começou um blog em francês e inglês para apoiar aos pais em sua viagem de amamentação. A historia anterior 
foi publicada em http://papallaitants.fr/en/my -breastfeeding-story/

12. O Papel do Pai na Promoção do Aleitamento Materno: lições de um Quase-
Ensaio Experimental na China

 Min Suy Yan-Qiong Ouyang, China

Objetivos: Os objetivos deste estudo foram avaliar a efetividade de uma intervenção pedagógica através do 
envolvimento de pais na iniciação ao aleitamento materno e a taxa de amamentação exclusiva, e para explorar 
as percepções do casal sobre o apoio ao aleitamento materno.  

Materiais e Métodos: Este estudo se formou com um pré-exame e pós-exame quase experimental com dois 
grupos. Uma amostra constou de 72 gestantes. 36 mulheres com seus pares foram assinaladas no grupo de 
intervenção, e 36 mulheres estiveram no grupo controle. Ambos os grupos receberam conteúdos educativos 
similares, e ao grupo de intervenção se ofereceu informação adicional sobre como os pais podem ajudar a 
seus pares durante o processo de aleitamento materno, tanto no emocional como no psicológico. Foram 
realizadas provas do Q-quadrado e U de Mann-Whitney para detectar diferenças entre os grupos.   
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Resultados: As taxas de prevalência de aleitamento materno exclusivo aos 4 meses e 6 meses do grupo de 
intervenção foram significativamente mais altas que as do grupo  controle (51,4% a 26,4%, p = 0,034; 40,0% a 
17,6%, p = 0,041) . As mulheres no grupo de intervenção foram menos propensas a utilizar a fórmula infantil 
ao primeiro e sexto mês depois do parto (5,6% a 23,5%, p = 0,032; 20,0% a 44,1%, p = 0,032).

 Em relação ao processo do aleitamento materno, os pais no grupo de intervenção apoiaram mais com o 
cuidado do bebê, fazendo tarefas domésticas e proporcionando apoio emocional.  

Conclusão: A participação dos pais na educação sobre aleitamento materno exclusivo poderia melhorar a taxa de 
amamentação e prolongar a duração do aleitamento materno exclusivo. As mães apreciam o apoio dos pais.  

-------------------------------------------
Min Suy Yun-Qiong Ouyang, Escola HOPE de Enfermagem, Universidade, Universidade de Wuhan, Wuhan, China.
E-mail: ouyangyq@whu.edu.cn
O estudo está disponível em http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/bfm.2015.0144

13. Comprometendo Pais do Centro da Cidade no Apoio ao Aleitamento 
Materno

 Furman lydia, Killpack Steve, Matthews lisa, davis Valeria e  O’Riordan Mary  Ann
 
Objetivo: Nosso objetivo foi por à prova um método de participação de pais no apoio ao aleitamento materno 

de mães com alto risco que moram no centro da cidade. 

Materiais e Métodos: Breasts for Success – Peitos para o Sucesso foi uma iniciativa de promoção do aleitamento 
materno com um componente de participação do pai. Em colaboração com Community Endeavors Inc., foram 
organizados programas de atividades noturnas para pais (uma noite por semana durante 3 semanas, repetindo 
cada trimestre), dirigidos por um facilitador masculino, para proporcionar educação sobre aleitamento materno, 
com a disponibilidade contínua de um especialista para vincular aos homens com os recursos da comunidade 
relevantes a suas necessidades legais, financeiras e de saúde. Os pais foram recrutados na comunidade e em 
programas associados ao Departamento de Saúde Pública do Projeto™ MomsFirst, um programa Healthy 
Start que trabalha com financiamentos federais de Clevely.  A Junta Diretiva do Centro Médico Institucional 
de Hospitais Universitários, aprovou o estudo.

Resultados: Sessenta e seis pais assistiram a oito programas na tarde, e 30 (45%) assistiram a três noturnos. A 
idade média foi de 27,5 anos (entre 17-64 anos), e 49 (74%) descreveram a si mesmos como afroamericanos. Ao 
começo, 39% (21/54 responderam) tinham um filho com leite materno, e 64% (39/61 responderam) indicaram 
estar cômodos com o aleitamento materno de seu próprio filho. Após as sessões 1, 2, e 3, respectivamente, 40 
(85%), 42 (89%), e 33 (80%) queriam com “maior probabilidade” que seu próximo bebê recebesse aleitamento 
materno. Em média, 62% de todas as respostas (278/450 provável), os homens identificaram haver aprendido 
“muito mais” sobre os 10 temas apresentados do plano de estudos de aleitamento materno.

Conclusões: O recrutamento de pais do centro da cidade para um programa de educação em aleitamento 
materno é possível, e entre os homens que assistiram, as percepções paternas sobre seu conhecimento de 
aleitamento materno foram afetadas positivamente. 

-------------------------------------------
Furman L1, Killpack S2, Matthews L3, Davis V3, O’Riordan MA1.
O artigo anterior foi publicado em Breastfeeding Medicine. Janeiro 2016, 11(1): 15-20. doi:10.1089/
bfm.2015.0092.
Está disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26565924
1. Department of Pediatrics, Rainbow Babies y Children’s Hospital, Cleveland, Ohio.
2. Community Endeavors Foundation, Inc., Cleveland, Ohio.
3. Clevely Department of Public Health MomsFirst™ Program, Cleveland, Ohio.
 

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/bfm.2015.0144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Furman L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26565924
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matthews L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26565924
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26565924
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26565924
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14. Página de Facebook da Iniciativa de Homens de WABA

A Iniciativa de Homens de WABA está continuamente desenvolvendo a ideia de envolver homens no esforço 
de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. A ideia inicial surgiu no 2º Fórum Global de WABA, em 
Arusha, Tanzânia, em 2002. Depois se formou  a Iniciativa Global para o Apoio ao Pai (GIFS).

Em outubro de 2006, conjuntamente com a Oficina de Capacitação em Gênero e com a Oficina de  YOUth/Jovens 
de WABA, convocou-se uma reunião de homens para revitalizar o esforço de GIFS. Nesse momento ampliou-se 
o Grupo para além dos pais. Isto deu lugar ao nascimento da Iniciativa de Homens de WABA, que agora é parte 
do esforço global sobre gênero da WABA. A Iniciativa é coordenada pelo Grupo de Trabalho de Homens (GTM) 
composto por homens de diferentes regiões do mundo.  

WABA criou esta página de Facebook onde os papéis dos homens na proteção, promoção e apoio do aleitamento 
materno se definem mais claramente e se compartilham amplamente. Convidamos a todos os homens do mundo 
a apoiar o aleitamento materno e unir-se. Conjuntamente podemos fazer deste mundo um lugar mais bonito e 
saudável, com crianças que mamam.  

“Façamos do Aleitamento Materno uma Prática Cultural”.

-------------------------------------------
Dr. Kamalendu Chakrabarti e Naweed Harrooni para WABA
https://www.facebook.com/WabaMensInitiativePage/?fref=ts

Nota Editorial: Se você é um pai que apoia a amamentação ou conhece alguém que apoia ou trabalha num grupo de 
apoio aos pais, por favor, escreva a sua história.

ATiViSTAS dE ALEiTAMENTO MATERNO – Novas direções

Muitas pessoas em todo o mundo estão trabalhando fielmente e com dedicação para apoiar as mães em suas 
experiências de amamentação. Em Novas Direções gostaríamos de homenagear MUITAS ativistas.  Envie, 
por favor, 3-5 frases (75 palavras ou menos) sobre a pessoa que você acha que deveria ser reconhecida por 

promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Artigos mais longos também são bem-vindos.

15. Voltando ao lar da la leche league
 Peggy  O’Mara, EE.UU.

Quando fiquei grávida do meu primeiro filho em 1973, morava em uma 
pequena cidade ao sul do Novo México. Eu sabia que queria amamentar, 
assim que vi o anúncio sobre uma reunião da La Leche League (LLL), 
não tive dúvidas, fui. Isto mudou minha vida. Surpreendeu-me ver que 
as reuniões eram muito mais que aleitamento materno. A informação 
fortalece e a discussão em grupo anima. A princípio, quando voltava para 
casa após as reuniões, me envergonhava pelo muito que havia revelado 
acerca de mim mesma.  

Próximo de nascer meu segundo filho em 1975, já havia me tornado uma Líder da LLL. Nesse momento, Novo 
México tinha apenas 11 Líderes numa área combinada com Arizona. A taxa de amamentação nos Estados Unidos era 
de 32,2%. Então, logo comecei a editar as cartas de nossas líderes estaduais, e em 1978 me tornei a coordenadora 
de Aspirantes pelo Estado de Novo México. Eu adorava ajudar a certificar novas Líderes.   

https://www.facebook.com/WabaMensInitiativePage/?fref=ts
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Em 1980 tive a sorte de adquirir a revista Mothering - Ser mãe, que tinha sido fundada por Addie Cranson em 
1976. Foi um sonho que se tornou realidade: sem pagamento inicial nem mensalidade. Entretanto, isto significava 
que já não podia continuar no ritmo de minha participação na La Leche League. Organizei as primeiras reuniões 
de Mothering depois das reuniões da La Leche League. Reuníamos uma vez por semana com nossos bebês e 
depois voltávamos para casa para fazer nosso trabalho.  

Mothering era uma extensão da filosofia que eu aprendi na LLL, ainda que obviamente, eu fosse livre para mesclar 
causas. Cada edição tinha um artigo sobre aleitamento materno, e o tema mais frequente foi a amamentação de 
crianças maiores.   

Com o tempo me criticaram pelas minhas colocações de aleitamento materno quando eram controvertidas. Por 
exemplo, publiquei histórias sobre o dilema que vivem mulheres grávidas HIV positivas e queriam amamentar. 
Com o passar dos anos, e graças ao trabalho de Marian Thompson, as recomendações internacionais fizeram eco 
da escolha destas mulheres: aleitamento materno exclusivo.   

Mothering também recebeu notoriedade com algumas colocações e anúncios de duplas amamentando. Como 
parte de uma cultura de aleitamento materno, vi imagens tão belas que causavam grande inspiração. Entretanto, 
quem não faz parte da cultura da amamentação, as viam como questões sexuais, e então, algumas edições foram 
retiradas de circulação como resposta às queixas. Em todo o caso, a gerência se desculpou e classificou sua 
política.   

Mothering quis dar seguimento à situação jurídica de amamentar em público e a amamentação nos locais de 
trabalho, e publicou um mapeamento on line. Também ajudou a organizar alguns Nurse-Ins (e protestos). Em 2006, 
publicou o artigo, “Aleitamento Materno em uma Cultura de Mamadeira”. Inspirou-me uma conferência do Dr. Jack 
Newman que mostrou slides de imagens onipresentes de alimentação com mamadeira em nossa cultura. Os slides 
do Dr. Newman ilustraram nosso artigo.  

Durante a formação desse tema, minha diretora de arte, Laura Egley Taylor e eu, falamos sobre a necessidade do 
símbolo do aleitamento materno. Então, criamos um concurso internacional com a participação de organizações de 
aleitamento materno, desenhistas gráficos e recebemos mais de 500 propostas. A imagem ganhadora foi desenhada 
por Matt Daigle, artista gráfico e pai, que criou os símbolos AIGA comumente vistos em locais públicos.  

Mais recentemente, em meu site na web Peggyomara.com, escrevo e falo sobre o leite materno como Produto 
Interno Bruto e sobre aleitamento materno como uma questão feminista. 

La Leche League tem sido meu lar espiritual. Foi através da LLL que aprendi a confiar em meus instintos maternais 
e foi através do aleitamento materno que aprendi a ser mãe.  

-------------------------------------------
Peggy O’Mara é a editora de peggyomara.com. Foi editora da revista Mothering de 1980 a 2011 e fundou Mothering.
com em 1995. É autora de Having Babies Naturaly - Ter um bebê naturalmente; Natural Family Living - Vida natural 
da família; the Way Back Home - De volta a casa; e Quiet Place - Um lugar reservado. Peggy realizou oficinas no 
Instituto Omega, Esalen, La Leche League, e Bioneers. Ela é a mãe de quatro filhos e avó de três netos. 

16. Meus Peitos Mágicos: Onde Não Chegou Nenhum Peito
 Nancy Mohrbacher, EE.UU.

Meu corpo não é como o da maioria. A Internet me diz que tenho uma deformidade estranha que não 
encurtará minha vida, mas que me faz diferente. Isto afetou minha experiência de aleitamento materno, porém o 
verdadeiramente inesperado foi como amamentar afetou meu corpo peculiar.  

http://www.nancymohrbacher.com/blog/2016/1/26/my-magical-breast-where-no-breast-had-gone-before
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Por que você deve se importar? Por que deveria revelar publicamente minha excentricidade? Enquanto pode ser 
muito para algumas pessoas, minha história pode dar esperança para muitas mulheres que lutam para aumentar 
sua produção de leite. Por isso, aqui vai a história.  

Meu Corpo Peculiar
Pareci normal ao nascer. Minha mãe disse que notou pela primeira vez meu defeito quando eu tinha uns 3 anos. 
Meu esterno começou a marcar-se, criando uma cavidade no centro do meu tórax. Minha mãe não encontrou 
ninguém da família com algo similar. Nosso médico lhe disse para ela não se preocupar. Durante a puberdade pude 
notar que crescia meu peito esquerdo, porém não o direito. À medida que passavam os anos, meu peito esquerdo 
se desenvolveu com normalidade, mas o direito permaneceu completamente plano.

Aos 21 anos, minha família se ofereceu para pagar uma cirurgia estética, e decidi fazê-la. Abriram-me o peito 
e empurraram meu coração para um lado (espero nunca espalhar proteínas C reativas!). O cirurgião plástico 
me pôs um implante mamário de silicone através de uma incisão por baixo do que deveria ter sido meu peito 
direito, de maneira que minha fenda ficava preenchida. Não se via 100% normal, meu peito ainda estava um pouco 
afundado por baixo da clavícula, mas se via melhor e eu não sentia nada diferente.  

Entre os 29 e 35 anos, dei a luz a meus 3 filhos, e passei um total de 12 anos amamentando-os em ambos os 
peitos. Quando estava grávida de 5 meses com meu primeiro, aprendi na primeira reunião da La Leche League, 
que as mulheres podem amamentar exclusivamente a gêmeos e trigêmeos, o que deduzi corretamente que um 
peito era suficiente.  

Adorei amamentar e me tornei uma Líder da La Leche League para ajudar outras mães a alcançar seus objetivos. 
Também servi a La Leche League Internacional nas consultas sobre implantes mamários. Quando estourou a 
controvérsia, que inclusive apareceu na CNN, opinei sobre se a amamentação com implantes mamários poderia 
causar posteriores problemas de saúde  às crianças. (O tempo e a ciência descobriram que não havia nenhum 
problema).  

Uma descoberta impressionante
Aos meus 50 anos, durante uma mamografia de rotina, recebi uma notícia impactante. Quando a técnica tirava 
uma placa atrás da outra, lhe disse finalmente, “sabe que tenho um implante mamário?“  Ela disse, “sim, mas não o 
encontro”. 

Casualmente, encontrou meu implante próximo de meu pescoço. Havia se despregado. Meu esterno tornou-se 
tão profundo que quase chegava a minha coluna vertebral. (Sim, me via mais grossa também). Com o passar dos 
anos, meu implante mamário emigrou totalmente para a metade do peito. E, no entanto, meu peito direito, sem 
nenhum tipo de implante, parecia estar completamente desenvolvido.   

Surpreendeu-me quando percebi que meu peito “ex-biônico” era agora uma verdadeira mama.  

Como ocorreu isso? A ciência nos disse que as glândulas mamárias crescem e se desenvolvem durante a gravidez, 
e depois do nascimento este tecido mamário continua crescendo. Também sabemos que com a estimulação da 
mama, as mulheres que nunca ficaram grávidas podem desenvolver tecido mamário e produzir leite para seus 
bebês adotados. Eu estava plenamente consciente que meus 12 anos de amamentação tinha formado pouco a 
pouco uma verdadeira mama direita.   

Usando minha história para ajudar às demais
Como pode minha estranha história ajudar aos demais? Algumas mulheres planejam amamentar e depois 
descobrem que seus peitos não se desenvolveram normalmente. A chamada “hipoplasia mamária” ou “tecido 
glandular insuficiente”, significa que não tem glândulas produtoras de leite suficientes para produzir os 100% do 
leite que necessita o bebê. Isto também pode ocorrer a uma mulher com antecedentes de cirurgia de redução 
de mama ou um homem transexual que tenha feito cirurgia para extirpar o tecido da mama e mais adiante tem 
um bebê.   
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Esta situação pode ser devastadora para alguém com alta motivação para amamentar de maneira exclusiva. O 
aleitamento materno é uma parte de nossa sexualidade, e quando uma mulher descobre que não pode fazer o 
que podem fazer outras mulheres de forma natural, sentem uma verdadeira perda – similar à infertilidade – que 
merece ser reconhecida e chorada. Em minha prática de amamentação, às vezes me afligia junto a uma mãe que 
teve que enfrentar esta angústia.

Parte de meu trabalho nesta situação era também discutir suas opções. A maioria assume que deve renunciar ao 
aleitamento materno como única opção, porém isto não é realmente certo. Atualmente, quando me encontro 
com mulheres que estão lutando com uma baixa produção de leite, compartilho minha história. Minha perspectiva 
em longo prazo lhes dá uma visão, não apenas de suas opções atuais, mas também de como suas opções de hoje 
podem afetar seu futuro aleitamento materno.

Opções de Aleitamento Materno
As mães que produzem menos de 100% do leite que necessitam seus 
bebês podem continuar amamentando enquanto usam suplementos do 
leite humano de uma doadora ou fórmula. E podem dar estes suplementos 
em um sem número de maneiras, incluindo algo chamado suplementador 
de aleitamento, tal e qual aparece na foto. Estes dispositivos permitem 
ao bebê receber qualquer leite através de um tubo delgado enquanto 
mamam.  

Estes suplementadores podem ser complicados e irritantes. Mas, para 
uma mulher com pouco tecido mamário, estes dispositivos lhes permitem 
continuar colocando seu bebê ao peito para estimulá-lo. Se ela amamenta 
por meses ou anos, com o tempo crescerá mais tecido mamário e 
aumentará sua produção de leite atual e futuro. Estes dispositivos também oferecem a possibilidade de amamentar 
100% do tempo, seja com seu leite materno ou com outro. Muitas mães adotivas e substitutas usam dispositivos 
para experimentar a intimidade da amamentação.   

Um suplementador de amamentação se usa geralmente durante um ano e, às vezes, por um tempo muito mais 
curto. Depois de um bebê começar a comer alimentos sólidos por volta dos seis meses, sua necessidade de leite 
diminui. Em algum momento – 8 meses, 10 meses, 12 meses – o leite da mãe será suficiente. Nesse momento, a 
mãe e seu bebê podem amamentar o tempo que queiram, sem necessidade de suplementos.  

É claro, o uso de um suplementador de amamentação não é necessário. Algumas mães dão os suplementos de 
mamadeira, com copos ou colheres – e amamentam para dar bem-estar com o leite que produzem. Tanto para 
a mãe como para seu bebê, do ponto de vista da saúde, amamentar, ainda que seja um pouco todos os dias, é 
melhor que qualquer outro alimento. Além disso, muitas mães valorizam o vínculo que se cria ao amamentar, mais 
do que tudo.  

Como mostra minha história, as mulheres com baixa produção tem opções. E algumas destas opções têm o 
potencial de mudar suas mamas e de aumentar sua produção de leite. Vale a pena saber como inclinar a balança a 
seu favor, tanto para seu bebê atual como para os futuros.  Se minha história dá a estas mulheres esperança e um 
novo ponto de vista, não me importa nada compartilhar minhas peculiaridades com o mundo inteiro.  

-------------------------------------------
O artigo anterior aparece em http: //www.nancy mohrbacher.com/blog/2016/1/26/my-magical-breast-where-no-
breast-had-gone-before e foi publicado com a permissão de Nancy Mohrbacher.

Nancy Mohrbacher, IBCLC, FILCA, se enamorou pelo aleitamento materno enquanto estava amamentando a seus 
três filhos, Carl, Peter, e Ben, que agora estão adultos. Em 1982, antes da existência da profissão sobre aleitamento 
materno, começou a trabalhar como conselheira voluntária e encontrou sua paixão: ajudar às mulheres a alcançar 
seus objetivos de amamentar. Nancy é Conselheira Credenciada em aleitamento materno desde 1991, e de 
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1993 a 2003 iniciou e cresceu na prática de serviços privados de aleitamento materno na área de Chicago, onde 
atendeu milhares de família. Desde então, tem trabalhado para uma companhia importante de extratores de leite 
e em um programa corporativo nacional de aleitamento materno. Atualmente, fala em eventos de todo o mundo 
e com contratos com os hospitais para ajudar a melhorar as práticas de aleitamento materno. Sua missão é a de 
simplificar a vida das mulheres, muitas das quais – sem se dar conta - fazem do aleitamento materno algo mais 
complicado do que ele é.  

Para cumprir sua missão, Nancy desenvolve ferramentas inovadoras e educação sobre aleitamento materno. 
Seus livros de texto para especialistas Breastfeeding Answers Made Simple (BAMS) – Aleitamento materno com 
respostas simples e BAMS Pocket Guide Edition (Guia em edição de bolso) são usados no mundo todo. Ela foi 
coautora (com Julie Stock) das três edições de Breastfeeding Answer Book – Livro de respostas sobre Aleitamento 
Materno, uma edição baseada no estudo da LLL de orientação em aconselhamento, com mais de 130.000 cópias 
vendidas em nível internacional.

Seus livros para mães e pais incluem Breastfeeding Made Simple: Seven Natural Laws for Nursing Mothers - Sete 
leis naturais para mães lactantes, escrito com Kathleen Kendall-Tackett; Working and Breastfeeding Made Simple 
–Trabalho e amamentação simplificados, e seu pequeno Guia sobre soluções de aleitamento materno: Conselhos 
rápidos para os mais comuns desafios de amamentar. Seu Breastfeeding Solutions, aplicação sobre Soluções de 
aleitamento materno conta com mais de 30.000 downloads e está disponível na AppStore, Google Play e Amazon 
Appstore.

Em 2008, a Associação Internacional de Consultoras em Aleitamento Materno, reconheceu oficialmente as 
contribuições de Nancy no campo do aleitamento materno, mediante a designação FILCA, como membro da 
Associação Internacional de Consultora em Aleitamento Materno. Nancy esteve em um dos primeiros grupo de 
16 para ser reconhecida por suas conquistas em sua vida  dedicada ao aleitamento materno.      

O contato com Nancy por e-mail: Nancy Nancy mohrbacher@gmail.com. Siga-a em Facebook, Twitter (@
BFReporter), Pinterest, e YouTube.

Nota Editorial: Gostaríamos também de parabenizar a quem indiretamente apoia a amamentação, mediante a 
defesa da mesma! Muito obrigada! 

NOTÍCiAS dO MuNdO dA AMAMENTAçãO

17. Aeroportos, Aleitamento Materno e Colaboração
 Genevieve Colvin, EE.UU.

O aleitamento materno funciona: um Projeto de BreastfeedLA, (no condado de Los Angeles) se uniu 
a outras coalizões que trabalham pela equidade e que apoiam o aleitamento materno das mães 
trabalhadoras. Com seu trabalho, BreastfeedLA ajudou com sucesso ao condado de Los Angeles, na 

cidade de Los Angeles e à região de Kaiser Permanente do  Sul da Califórnia para adotar a política e diretrizes de 
emprego para que as mães funcionárias continuem com o aleitamento materno, após voltar ao trabalho.   

Estamos felizes em saber que através de nossa relação de colaboração com Maternal Mental Health de Califórnia, 
Bonnie Lowenthal, do grupo de trabalho do Comitê Legislativo e Assembleia de Mulheres de Califórnia, apresentou 
uma legislação para exigir salas de aleitamento materno em 97% dos aeroportos da Califórnia (AB 1787). 

Esta legislação é importante porque muda o meio ambiente público estabelecido* para que a maioria dos 
aeroportos da Califórnia destine um espaço adequado para que as mulheres possam ordenhar seu leite materno 
de maneira privada. Esta legislação, AB-1787 (Lowenthal) Aeroportos: operações comerciais: salas de amamentação 
– tornou-se lei com a assinatura do governador Brown, em 26 de setembro de 2014.  
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Utilizando sua rede, BreastfeedLA solicitou cartas de apoio e apresentou declarações públicas. Também usou 
seus contatos com outras organizações para conseguir o apoio das assistentes de voo, organizações de saúde e 
empresas grandes cujas funcionárias amamentam e viajam frequentemente por razões de trabalho.  

O LAX (Aeroporto Internacional de Los Angeles), conta atualmente com um espaço adequado para suas próprias 
funcionárias, além de público viajante, há milhares de trabalhadoras com baixos salários em restaurantes, lojas, 
pessoal da linha aérea, segurança e de imigração, de alfândegas e patrulha de fronteira que não contam com um 
espaço privado para mães grávidas ou lactantes. O LAX tem aproximadamente 75 milhões de visitantes por ano. 
Cerca de 5% dessa população são mulheres grávidas ou lactantes, portanto, cerca de 1,5 milhões , potencialmente 
mulheres que amamentam, podem necessitar destas instalações.   

Deu-se o momento perfeito para aproveitar nossa relação com a cidade de Los Angeles e a Comissão sobre 
a Condição da Mulher. Isto foi a chave na adoção da política de aleitamento materno em LAX. A Comissão da 
Condição da Mulher trabalhou com BreastfeedLA para conseguir espaços disponíveis ao público e às funcionárias 
públicas na 2ª planta do Governo local. Baseando-se nessa relação, BreastfeedLA contatou com Mulheres da 
Califórnia, um grupo de legisladores da Comissão de LAX e da cidade de Los Angeles e a Comissão sobre a 
Condição da Mulher. Apoiou, além disso, o estudo do grupo de trabalho de legisladores.  

Simultaneamente à introdução desta legislação, Stacey Armato, membro do Conselho de administração de 
BreastfeedLA, resolveu uma demanda contra o Departamento de Segurança dos EUA por não cumprimento 
de sua TSA (Transportation Security Administration  -  Administração de Segurança do Transporte), e revisou os 
protocolos de aleitamento materno. Este acordo oferece uma oportunidade para dar a conhecer o apoio às mães 
lactantes. Um membro da Junta, Joan Ortiz publicou um artigo, “Os aeroportos nos Estados Unidos: São realmente 
amigos do aleitamento materno?”, baseado em uma enquete que encontrou que os Aeroportos dos Estados Unidos, 
em 62% dizem ser amigos , porém só 8% têm condições de cumprir com os requisitos mínimos para uma sala 
de amamentação. Todos esses fatos foram utilizados para apoiar a legislação sobre a Mulher da Assembleia de 
Lowenthal, que igualmente a muitas das leis mais progressistas da Califórnia, “pioneiras na nação” e que com 
frequência abrem o caminho para leis federais mais amplas. De fato, a congressista Tammy Duckworth, introduziu 
a Lei chamada FAM (Aeroportos Amigos das Mães), uma lei muito similar a da Califórnia. 

Desde então, o condado de Los Angeles tem feito um trabalho incrível para apoiar o aleitamento materno no 
entorno construído:

O centro de convenções de Los Angeles tema dotado salas de amamentação para suas funcionárias e clientes.  

BreastfeedLA emitiu um informe sobre as políticas de 81 distritos escolares relacionadas com as facilidades para 
o aleitamento materno, junto com outros aliados: ACLU (American Civil Liberties Union), o Centro de Direito 
do Sul da Califórnia e das Mulheres da Califórnia.  

Nossos colegas da ACLU do Sul da Califórnia advogaram por um melhor apoio para as reclusas do condado de 
Los Angeles e para começar um programa interno de salas de amamentação.  

Trabalhando conjuntamente com defensores da saúde materno-infantil, foram reduzidas as barreiras ao aleitamento 
materno, para melhorar a saúde das famílias de nossa comunidade.   

Outros lugares notáveis da Califórnia com salas de amamentação como parte do entorno construído:
Disneyland: http://www.wdwinfo.com/wdwinfo/baby-baby-care-centers.htm
Westfield Comercial: http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/emplearer-solutions/industry/company-
profiles/retail/westfield-fashion-square.html
CSUN: http://www.csun.edu/wellbeing/lactation-map/
UC Davis: http://worklife-wellness.ucdavis.edu/_documents/BFSP/BFSP%20Site%20List.pdf

http://www.wdwinfo.com/wdwinfo/baby-baby-care-centers.htm
http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/emplearer-solutions/industry/company-profiles/retail/westfield-fashion-square.html
http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/emplearer-solutions/industry/company-profiles/retail/westfield-fashion-square.html
http://www.csun.edu/wellbeing/lactation-map/
http://worklife-wellness.ucdavis.edu/_documents/BFSP/BFSP Site List.pdf
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-------------------------------------------
Genevieve Colvin, IBCLC, Presidente do Conselho de Administração da Amamentação USA (Aleitamento Materno 
EE.UU.)
E-mail: genevieve.colvin@breastfeedingusa.org      Web: https: //breastfeedingusa.org/

Nota Editorial: Genevieve explica que com “entorno público construído” se refere aos espaços públicos 
modificados para dar capacidade àquelas pessoas que podem ter alguma incapacidade ou necessitar de salas 
diferenciadas
Veja a última atualização de um projeto de lei federal:  http://duckworth.house.gov/index.php/media-center/press-
releases/827-duckworth-s-bipartisan-friendly-airports-for-mothers-fam-act-passes-senate-commerce-committee

18.  Aleitamento Materno Hoje
 Barbara Highham, R.U.
 
Para mães na “onda”
No verão de 2015, a La Leche League Internacional 
(LLLI) lançou uma versão para celulares de sua revista 
Breastfeeding Today (Aleitamento Materno Hoje). A 
nova publicação on line contém histórias edificantes e 
fortalecedoras, informação de referência útil, notícias 
e críticas. É dirigida às futuras mamães e papais, mães 
lactantes, famílias, e a quem apoia as diferentes etapas 
da criança. O novo formato web breastfeedingtoday-
llli.org permite compartilhar facilmente os artigos 
publicados através das redes sociais ou e-mails pessoais 
com apenas um clic.   

Tua história
Toda mãe tem uma história própria para contar. A narração de histórias tem estado no coração das culturas 
em todas as épocas, e os estudos recentes sugerem que nos projetamos através de história, com a finalidade de 
compreender melhor o mundo que nos rodeia. Nossas histórias nos conectam em um profundo nível íntimo, e 
como mães, nossas histórias são incrivelmente importantes.  Compartilhar histórias ajuda tanto a quem narra 
como a quem escuta.   
 
Na LLLI temos compartilhado nossas histórias como mães lactantes durante quase 60 anos para apoiarmo-nos 
mutuamente. É um enfoque fundamentalmente feminino para a resolução de problemas.  
 
Internacional
E agora, através de um número crescente de traduções de Breastfeeding Today, breastfeedingtoday-llli.org, a LLLI 
está expandindo suas formas de apoio às mães de todo o mundo, em outros idiomas, assim como em inglês. Até 
o momento, temos mensagens em espanhol, alemão, francês, chinês e russo, e em italiano em breve.  
 
Mesmo que sua história seja simples e direta ou incomum e desafiante, vale a pena compartilhá-la. Queremos 
ouvi-la! Visite-nos e leia as nossas.   
 
Nossas pautas de apresentação estão aqui se desejar ver nossos trabalhos publicados em breastfeedingtoday-llli.org.

Evangeline e Ruth, cortesia de Fotografia Sally Hobson
-------------------------------------------
Barbara Higham é uma Líder d La Leche League desde 2004 e é a chefe de redação de breastfeedingtoday-llli.org. 
Vive na cidade balneária de Ilkley, West Yorkshire, no  norte de Engly, com Simon e seus filhos, Félix (17), Edgar 
(14) e Amélia (10).
E-mail: editorbt@llli.org     Web: breastfeedingtoday-llli.org       Facebook: facebook.com/BreastfeedingToday

Evangeline e Ruth, 
Cortesia de Fotografia Sally Hobson.

mailto:genevieve.colvin@breastfeedingusa.org
mailto:editorbt@llli.org
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19.  Notícias da Coordenação Regional de IBFAN lAC – América latina e  Caribe: 
Marta Trejos, Costa Rica

Modelo de Lei de Proteção ao Aleitamento Materno
IBFAN LAC compartilha o resultado de um trabalho de vários meses, desenvolvido por uma equipe de várias 
pessoas da América Latina e do Caribe e com muita experiência na elaboração de leis nacionais de proteção ao 
aleitamento materno, baseadas no Código Internacional de Comercialização dos Sucedâneos do Leite Humano.  

Com o apoio da UNICEF e da OPS, IBFAN LAC e o ICDC-IBFAN desenvolveram, em fins de 2015, na sede da 
UNICEF no Panamá, um Curso Regional de Implementação do Código Internacional, com 40 participantes de 17 
países da região.    

Posteriormente, para dar continuidade a uma das recomendações mais importantes desta reunião, UNICEF apoiou 
a IBFAN LAC na organização de uma oficina para atualizar o “Modelo de Lei de Proteção ao Aleitamento 
Materno”   baseado no Código Internacional, elaborado pela primeira vez em 2002, por uma equipe de ICDC e 
IBFAN LAC.    

Os desafios dos presentes era a atualização deste Modelo de Lei , à luz das tendências de comercialização e 
mercado das companhias de produtos relacionados com a alimentação de lactentes e crianças pequenas e da rica 
experiência de muitos países da região, que tem aprovado ou atualizado suas leis e regulamentos – e sobretudo 
– que tenham atuado para fazer efetivo seu cumprimento, com sucesso ou fracasso em algumas ocasiões.      

Uma brilhante equipe de profissionais intercambiou durante vários meses seu conhecimento e experiência, 
discutiu, editou e voltou a revisar os rascunhos, levando assim a um debate contínuo para dar corpo ao presente 
documento, que procura servir de guia na redação de leis nacionais que protejam o aleitamento materno e a 
alimentação infantil inócua e adequada.   

Este documento é para acompanhar os processos de redação de leis nacionais de proteção ao aleitamento 
materno. É um guia simples, básico, que pode sem dúvida ser melhorado e está ao seu alcance, para responder aos 
crescentes problemas do presente prevendo o futuro.

Este Modelo de Lei  tem o apoio da UNICEF como rede comprometida com a proteção do aleitamento materno 
e alimentação complementar adequada, acordado por uma equipe de profissionais comprometidos de vários 
países com o apoio do ICDC-IBFAN e de UNICEF. 

Ferramenta de Monitoramento do Código Internacional de Sucedâneos do Leite Humano 
Foi publicada a nova Ferramenta de Monitoramento do Código Internacional de Sucedâneos do Leite 
Humano, de ICDC - IBFAN, atualizada em 2015, traduzida e adaptada para o espanhol por IBFAN América Latina 
e Caribe, com apoio de UNICEF.   

Esta nova ferramenta, baseando-se em 36 anos de experiência em todo o mundo, explica intensamente a 
importância do monitoramento, como organizar e desenvolver o mesmo e como utilizar os resultados como 
instrumento de mudança. Oferece guia, linha básicas e informação prática

A ferramenta explica o alcance do Código Internacional (incluídas todas as Resoluções posteriores da Assembleia 
Mundial da Saúde), como determinar o que é uma violação e detalha as novas tendências de comercialização e 
mercado das companhias.

Além disso, contém os formulários necessários para levar a cabo o monitoramento.   

É uma ferramenta amiga que pode adaptar-se para cobrir as leis nacionais relacionadas com o Código 
Internacional.   
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Esta Ferramenta de Monitoramento apoia a ação dos grupos nacionais e governos quando decidem realizar 
o monitoramento. Para isso contaram com o apoio de IBFAN LAC e ICDC IBFAN como rede internacional e 
regional.  

Para mais informação, comunica-rse com a Coordenação Regional IBFAN LAC: ibfan@gmail.com - tel. na Costa 
Rica: 506 – 2224 3986 – pg web: www.ibfan-alc.org 

20. Milk, um Filme de Noemi Weiss

Através de uma lente artística e íntima, MILK apresenta uma perspectiva 
universal sobre a política, a comercialização e as controvérsias que rodeiam 
o nascimento e a alimentação infantil, através de uma tela de deslumbrante 
beleza visual e vozes comovedoras de todo o mundo. MILK é um filme 
inspirador, informativo, provocativo e sensível, que traz uma nova vida 
a este mundo, com um forte chamado à ação e à reflexão. http://www.
milkhood.com/

Você pode ser anfitrião de um evento para projetar este filme: A missão 
de MILK é oferecer uma plataforma para iluminar o diálogo e provocar 
uma mudança na política, na comercialização e controvérsias que rodeiam 
o nascimento e a alimentação de lactentes, crianças pequenas. Agora 
você tem a oportunidade de ajudar a que escutem as vozes das mulheres 
de todo o mundo e conseguir um impacto real em sua comunidade.  
http://milkhood.com/Host.aspx

21. Influência do Apoio das Maternidades ao Aleitamento Materno
 Passanha A, Benício MH, Venâncio SI, Reis MC

Objetivo: Avaliar se o apoio oferecido pelas maternidades se associa com uma maior prevalência de aleitamento 
materno exclusivo e predominante.  

Métodos: Realizou-se um estudo transversal com uma amostra representativa de 916 lactentes menores de 
seis meses que nasceram em maternidades de Ribeirão Preto, São Paulo, Sudeste do Brasil, em 2011. As 
maternidades se avaliaram em relação ao seu cumprimento dos Dez Passos para uma Amamentação com Sucesso. 
Foram recolhidos dados referentes aos padrões de aleitamento materno, aos nascimentos na maternidade 
e outras características. Foi analisada o efeito individualizado do fator de estudo, o aleitamento materno 
exclusivo e o aleitamento materno predominante, aplicando os Modelos de Regressão de Poisson Bivariados. 

Resultados: O aleitamento materno predominante tende a ser mais frequente quando o número de Passos 
cumpridos for maior (p de tendência linear = 0,057). Depois de realizar um ajuste em  algumas variáveis, o Passo 
relacionado com não oferecer mamadeiras ou chupetas aos bebês amamentados – e que se relaciona com o 
fomento de criação de grupos de apoio ao aleitamento materno – mostrou-se associado respectivamente, a 
uma maior prevalência de aleitamento materno exclusivo (RP = 1,26; IC del 95%: 1,04; 1,54) e o aleitamento 
materno predominante (RP = 1,55; IC del 95%: 1,01; 2,39). 

Conclusões: Observou-se uma associação positiva entre o apoio oferecido pelas maternidades e a prevalência 
de aleitamento materno exclusivo e predominante. Estes resultados podem ser úteis para outras instituições 
com características similares (cidades com hospitais que cumprem com os Dez Passos para uma Amamentação 
com Sucesso) com vistas a proporcionar incentivos ao aleitamento mediante a promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno nos hospitais e maternidades.  

mailto:ibfan@gmail.com
http://www.ibfan-alc.org/
http://www.milkhood.com/
http://www.milkhood.com/
http://milkhood.com/Host.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Passanha A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26759966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben%C3%ADcio MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26759966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ven%C3%A2ncio SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26759966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reis MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26759966
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-------------------------------------------
Passanha AI, Benício MHII, Venâncio SIIII, Reis MCIII

Autora correspondente: Adriana Passanha, e-mail: moc.liamg@ahnassap.anairda
Para o artigo completo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206096/
IPrograma de Pós-Graduação em Nutrição em Saúde Pública. Departamento de Nutrição. Faculdade de Saúde 
Pública. Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil
IICentro de Tecnologias em Saúde para o SUS. Instituto de Saúde da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. 
São Paulo, SP, Brasil
IIIPrograma de Aleitamento Materno. Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, SP, Brasil

22. Clínica Pediátrica Promove Atividades de 
Aleitamento Materno para as Mães e seus 
Bebês

 liz Ramírez, Peru

O Consultório de Aconselhamento Personalizado em 
Aleitamento Materno do Instituto Nacional Materno Perinatal, a 
cargo da Lic. Liz Ramirez, oferece atenção às mães com crianças em 
alto risco, e também a mães e pais com alto risco socioeconômico 
(zonas urbanas marginais), com bebês delicados por prematuridade 
ou outra patologia (dados de alta com seguimento ambulatorial em consultórios externos de Pediatria). A tudo 
isso, agregamos os problemas socioculturais e econômicos que têm que afrontar a mães e pais. Realmente o 
trabalho a se realizar sensibiliza; por ele minha entrega,  cumprindo horários além do estabelecido, oferecendo 
apoio e acompanhamento às mães e seus bebês, com a única meta e com o único objetivo  de conseguir que 
sejam crianças sadias ou com menos sequelas, diminuindo a morbimortalidade e a re-hospitalização, e com uma 
melhora em sua qualidade de vida.  

As atividades que se realizam têm a finalidade de 
fortalecer as mães, já que são o mais importante e 
determinante para o futuro de seus bebês prematuros 
ou com alguma patologia. O trabalho é contínuo 
sobre a importância de amamentar, já que cada mãe 
tem o alimento ideal específico e adequado para seu 
bebê. O leite materno são células vivas, e como tal, 
incomparável a qualquer outro alimento. Além disso, 
sela hermeticamente a relação mãe-bebê. O contato e 
a voz da mãe-bebê é único e incomparável, enchendo-
os de satisfação plena. Só assim conseguiremos crianças 
sadias, que serão futuros homens e mulheres do país. 
Muitas vezes, para tal finalidade se tem que lidar com 
muitos obstáculos.  

As atividades são realizadas com as integrantes do “Grupo de Apoio a Mães que Amamentam Bebês Prematuros/as“, 
denominados: “Anjos que Apoiam Anjos“. Este grupo foi crescendo a cada ano e em 2014 e 2015, se integraram 
mães com bebês a termo.  

As principais atividades se desenvolvem durante a Semana Mundial de Amamentação (SMLM) e durante o Dia 
Mundial do Prematuro/a.   

Semana Mundial de Aleitamento Materno 2013
Mães do concurso de BEBÉ MAMÓN.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Passanha A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26759966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben%C3%ADcio MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26759966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ven%C3%A2ncio SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26759966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reis MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26759966
mailto:dev@null
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206096/
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SMLM 2015 O Consultório de Aconselhamento em Aleitamento Materno participou do desfile para mostrar os 
riscos da alimentação com fórmula. 

2013 Graduação de bebês prematuros/as com 
aleitamento materno exclusivo – Primeira Promoção 
de “Gotinhas que dão Vida e Amor”, com o apoio do 

Ministério da Saúde(MINSA) e Cepren.

2015 Graduação de bebês prematuros/as com 
aleitamento materno exclusivo – 3ª Promoção de 

“Gotinhas que dão Vida e Amor”, com a Dra. Davila, 
Chefe do Departameto de Neonatologia.

Dia Mundial do Prematuro/a - 17 de Novembro 

 O programa de graduação é para crianças que receberam aleitamento materno exclusivo e tiveram acompanhamento 
do Consultório de Aconselhamento. Houve dois grupos: 19 se graduaram em aleitamento materno exclusivo, foi 
a 2ª Promoção de “Gotinhas que dão Vida e Amor”; e 15 eram pré-graduadas/os. A estratégia de pré-graduar busca 
motivar as mães com vistas de seguimento na procura de conseguir graduar-se.  
                                                                                                      

SMLM 2014: PRIMEIROS LUGARES DO CONCURSO BEBE MAMONCITO nascidos/as a termo as 40 
semanas, e prematuros/as as 34 e 35 semanas. 
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Capacitação de Mães e Pais – Anjos que apoiam Anjos              

As mães e pais com experiência, atuam como pares de quem chega novato e enfrentam a difícil tarefa de 
cuidar e amamentar bebês prematuros/as, muitas vezes suportando as críticas e juízos de suas próprias famílias, 
enchendo-os de sentimentos de culpa. Para isso se constituiu uma equipe de trabalho formada por: enfermeiras 
de aconselhamento em Aleitamento Materno, terapeutas e psicólogas, com a finalidade de  obter uma atenção 
integral à mãe e seu bebê.  

Em 2015, onze mães se graduaram como Mães Guia em Aleitamento Materno, por haver completado três meses 
de capacitação. Estas mães amamentaram exclusivamente seus bebês.  

As capacitações e reuniões de seguimento são cada sexta-feira. Lá são celebrados os aniversários de seus bebês 
e compartilhado experiências 

------------------------------------------- 
Liz Ramirez, Enfermeira Certificada, Consultório de Aconselhamento Personalizado em Aleitamento Materno.
E-mail: cielielena@hotmail.com                                                                                                     

23. Semana Mundial de Aleitamento Materno 2016

O tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) 2016, 
Aleitamento Materno: Chave para o Desenvolvimento Sustentável assinala a 
importância do aleitamento materno como um elemento central do bem-estar 
desde o início da vida, de respeito e cuidado entre todas as pessoas e do mundo 
em que vivemos.  
 
Os Objetivos da SMLM 2016 são:

Informar sobre os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sobre como uma melhora do aleitamento 
materno e da alimentação ótima de lactentes, crianças pequenas pode facilitar sua conquista

Ancorar firmemente no aleitamento materno como um componente chave do desenvolvimento sustentável.   

Impulsionar uma variedade de ações de aleitamento materno e alimentação infantil em  todo  nível, na nova era 
dos ODS.   

Participar e colaborar com uma ampla gama de atores para a promoção, proteção e apoio do aleitamento 
materno.   

Para mais informação, veja http://www.worldbreastfeedingweek.org/
Estão disponíveis as seguintes publicações que você pode distribuir, difundir e publicar durante suas atividades da 
SMLM: Logo, Fólder de Ação, Inserto do Fólder de Ação, Calendário, Cartaz e Banner. 

http://www.worldbreastfeedingweek.org/
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24. O Novo Estudo Mostra que o Aleitamento Materno É Importante em Todo 
lugar e Pode Salvar Milhões de Vidas

 Werner Schultink, EE.UU.
 A destacada revista médica, The Lancet, publicou uma nova série sobre Aleitamento Materno com uma nova 
evidência notável sobre os benefícios do aleitamento materno para a economia e a saúde. The Lancet encontrou 
que o aleitamento materno pode salvar 820.000 vidas e agregar $302 bilhões à economia mundial. The Lancet 
mostra que o aleitamento materno é o pilar central para o começo mais saudável na vida de todas as crianças, 
sejam ricas ou pobres, meninos ou meninas.  

Estes são alguns exemplos do que se pode fazer para consegui-lo:
• Proporcionar educação, orientação, ajuda prática e especializada sobre aleitamento materno para as mães nos 

estabelecimentos de saúde;
• Oferecer aconselhamento qualificado e estabelecer grupos de apoio de mães nas comunidades; 
• Proporcionar uma proteção adequada da maternidade que inclua políticas para o trabalho, como a licença de 

maternidade remunerada, tempos designados e espaços adequados para o aleitamento materno nos locais de 
trabalho;  

•  A adoção e a aplicação do Código Internacional de Comercialização de Sucedâneos de Leite Humano que 
regula a comercialização dos sucedâneos de leite materno e outros produtos relacionados.  

De acordo com Lancet:
• o aleitamento materno é o melhor remédio personalizado. O leite materno transmite elementos da própria 

microbiota da mãe que dá resposta imune a seu bebê, com potenciais efeitos de longo prazo e por toda a 
vida.  

• as taxas atuais de aleitamento materno evitam quase 20.000 mortes maternas por câncer de mama a cada 
ano, e outras 20.000 mortes mais poderiam ser prevenidas mediante a melhora das práticas de aleitamento 
materno.

• quanto maior seja o aleitamento materno, mais se reduzem os custos sanitários anuais, para um total de $312 
milhões nos E.U.A., $48 milhões no Reino Unido e $30 milhões na China urbana.    

• a perdas cognitivas associadas com o não aleitamento materno alcançam os $302 bilhões ao ano. Nos países 
de baixa renda se perdem mais de $70 bilhões a cada ano, enquanto que nos países de alta renda se perdem 
mais de $230 bilhões ao ano, devido as baixas taxas de aleitamento materno.  

As mulheres enfrentam obstáculos em todo o mundo para poder amamentar:  
• recebem informação inexata dos provedores de saúde,
• não têm apoio e aconselhamento sobre aleitamento materno, 
• estão sob uma comercialização agressiva dos sucedâneos do leite materno
•  voltam ao trabalho pouco depois de dar a luz.   

Em consequência, as taxas mundiais de aleitamento materno têm permanecido estancadas durante as últimas duas 
décadas. Menos de 40% de bebês menores de seis meses de idade recebem aleitamento materno exclusivo.   

O compromisso político e o investimento em aleitamento materno por parte dos governos, doadores, empresas 
e sociedade civil se necessita com urgência para garantir a saúde das mulheres, das crianças, e para dar forma a um 
futuro mais sustentável para o mundo. UNICEF e a Organização Mundial de Saúde, em colaboração com cerca de 
20 organizações, estão liberando o câmbio para mobilizar a ação mundial e aumentar o investimento econômico 
e político em apoio ao aleitamento materno. Conjuntamente, estamos trabalhando para eliminar as barreiras ao 
aleitamento materno e para dar às mulheres as ferramentas que necessitam para tomar decisões informadas e 
assim, assegurar sua saúde e a saúde de seus filhos para as gerações futuras.

http://www.huffingtonpost.com/werner-schultink
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-------------------------------------------
Werner Schultink, Diretor de Nutrição de UNICEF, Nova York, EE.UU. O artigo anterior é uma adaptação de  
http://www.huffingtonpost.com/werner-schultink/new-research-shows-that-breastfeeding-matters-every where-
and-could-save-millions-of-lives-and-dollars_b_9106540.html

RECuRSOS QuE ApOiAM O ALEiTAMENTO MATERNO 

25. A Edição 2016 do Código Internacional de Comercialização dos Sucedâneos 
do leite Materno e Resoluções da AMS

A edição 2016 do Código Internacional de Comercialização dos Sucedâneos do Leite Materno e Resoluções 
Relevantes da AMS estão disponíveis em http://www.ibfan-icdc.org/index.php/publications/publications-
for-sale

Esta é uma edição anotada do Código Internacional de Comercialização dos 
Sucedâneos do Leite Materno e Resoluções Relevantes da AMS, publicado por 
IBFAN-ICDC.  Contém o texto completo do Código e de todas as Resoluções 
da AMS relevantes, incluindo a última decisão da AMS de 2014 sobre nutrição 
da mãe, lactentes e crianças pequenas. Cada documento contém um resumo 
dos principais pontos e destaca as palavras chave. 

Ao por estes textos mais acessíveis, IBFAN-ICDC contribui para que o 
Código continue sendo ativamente utilizado para a proteção da saúde 
infantil, tanto em nível internacional como nacional.   

-------------------------------------------
Equipe de Publicações 
IBFAN-ICDC

26. A Ferramenta de Planificação Financeira para a Alimentação do lactente e 
da Criança Pequena (IBFAN-ÁSIA) – Manual da Iniciativa Mundial de Custos 
do Aleitamento Materno (WBCi)   

Mais de 800.000 mortes de menores de cinco anos são causadas por práticas sub-ótimas de aleitamento 
materno e alimentação complementar. O aleitamento materno salva vidas, porém o aleitamento materno e 
alimentação complementar ótimas não tem melhorado nas últimas décadas no mundo. Os investimentos do 
governo e doações, tão necessárias para melhorar as práticas de alimentação infantil – em particular o aleitamento 
materno - tem sido insuficientes ou inexistentes, durante muitos anos. Para ajudar a preencher essa necessidade, 
IBFAN Ásia criou uma ferramenta de fácil uso que ajuda aos países a calcular todos os recursos necessários para 
por em prática políticas e programas que implementem a Estratégia Mundial para a Alimentação do Lactente e 
da Criança pequena. A ferramenta WBCi, tem como objetivo preencher o vazio importante nesta aplicação da 
Estratégia.  

Propósito
A ferramenta WBCI foi desenvolvida seguindo os princípios e estrutura de outra ferramenta chamada Iniciativa 
Mundial sobre Tendências do Aleitamento Materno (WBTi). A WBCi ajuda a que os usuários estimem o custo 
de implementar um conjunto mínimo de intervenções propostas pela Estratégia Mundial para a Alimentação do 
Lactente e Criança Pequena. A ferramenta WBCi é flexível, de uso fácil e os países podem personalizá-la facilmente 
para satisfazer suas necessidades específicas e particulares. A ferramenta WBCi gera planos pressupostos anuais 
baseados na Estratégia Mundial, faz estimativas multianuais e pressupostos projetos. Tudo isto pode gerar 
facilmente, utilizando estimativas locais, entradas particulares de informação e outros aportes.  

http://www.unicef.org/
http://www.huffingtonpost.com/werner-schultink/new-research-shows-that-breastfeeding-matters-every where-and-could-save-millions-of-lives-and-dollars_b_9106540.html
http://www.huffingtonpost.com/werner-schultink/new-research-shows-that-breastfeeding-matters-every where-and-could-save-millions-of-lives-and-dollars_b_9106540.html
http://www.ibfan-icdc.org/index.php/publications/publications-for-sale
http://www.ibfan-icdc.org/index.php/publications/publications-for-sale
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Usuários
A ferramenta WBCi está destinada a diretores de programas nacionais e seus aliados, para iniciar a defesa 
produtiva e construtiva com os governos nacionais e doadores, obtendo a identificação e designação dos 
recursos humanos e financeiros necessários para proteger, promover e apoiar as práticas ótimas de aleitamento 
materno e alimentação complementar no país. A ferramenta WBCi foi desenvolvida para ajudar a planificadores, 
coordenadores de saúde, nutrição materno-infantil, profissionais de saúde pública, funcionários de planificação de 
finanças e, ajudar na elaboração dos pressupostos anuais ou multianuais para por em prática a Estratégia Mundial 
para a Alimentação do Lactente e Criança Pequena. Esta ferramenta também é útil para as coordenações e pessoal 
de projetos na preparação de seus pressupostos, e para as análises de custos. É também útil para dar seguimento 
aos pressupostos

Aspectos chave
A ferramenta WBCi oferece a possibilidade de:  Personalizar o custo utilizando os dados nacionais mais recentes; 
Desenvolver o custo individual das intervenções chave recomendadas pela Estratégia Mundial; Analisar os 
diferentes custos estimados vs os recursos reais proporcionados pelo governo e doadores; Gerar informes para 
as discussões e apresentações para outras partes interessadas; e examinar e atualizar as estimativas baseadas no 
seguimento e avaliação de programas.   
http://worldlbreastfeedingcosting.org/wbci-tool/
http://bpni.org/wbcitool/IY CF-WBCi-Brochure.pdf
E-mail: info@ibfanasia.org, ibfanasia@gmail.com (em espanhol: ibfanlac@gmail.com)

27.  Aleitamento Materno Exclusivo
 Instituto Mundial de Aleitamento Materno da  Carolina, EE.UU. 

Breastfeeding Exclusive, Boletim oficial da Carolina Global Breastfeeding Institute (CGBI), Volume 7 Número 4, 
Dezembro 2015 está disponível em http://breastfeeding.sph.unc.edu/newsroom/breastfeeding-exclusive/
 
Índice de Conteúdos
• Carta da Diretora 
• O Projeto do 4/] Trimestre
• Além do Hospital em Apoio ao Aleitamento Materno 
• Atualização de EMPower Breastfeeding (Melhorando as Práticas de Maternidade)
• Associate’s Corner (Canto de Associados) – Dr. Eric Hodges
• Alumni Spotlight (Fórum de Estudantes)
• Atualização de Carolina  BEBES 
• MRTTI (Iniciativa de Capacitação Mary Rose Tully) Felicita as novas/os IBCLCs! 
• CGBI em Chicago
Publicações e Apresentações – Quadrimestre 2015

28. O Poder da Nutrição e do Aleitamento Materno: Keith Hansen, EE.UU.

O Banco Mundial, como você sabe, é a maior fonte mundial de financiamento multilateral para o desenvolvimento 
dos países em desenvolvimento, financiando desde a agricultura até o desenvolvimento urbano, água, saúde, fisco e 
sua gestão administrativa, energia limpa e educação; praticamente em toda gama de setores de desenvolvimento, 
em praticamente todos os países em desenvolvimento do mundo. Portanto, temos colocado grande ênfase na 
busca desses financiamentos que vão aportar mais transformação aos países e que os ajudem, tanto a eliminar a 
pobreza extrema com uma meta que nos tem fixado para nós mesmos para o ano 2030, como impulsionar o que 
chamamos prosperidade compartilhada, que significa levantar os 40% inferiores da distribuição de entrada em 
cada país para ajudar-lhes a melhorar e conseguir melhores perspectivas de vida.  

Sabemos que nenhum destes objetivos vai ser possível a menos que possamos garantir que as mulheres grávidas 
e as crianças pequenas recebam a nutrição adequada, no momento preciso, porque isto marca grande parte da 
trajetória de sua vida, tanto nas crianças, como em suas famílias; e sabemos que é muito difícil mudar o rumo se as 

http://worldbreastfeedingcosting.org/wbci-tool/
http://bpni.org/wbcitool/IYCF-WBCi-Brochure.pdf
mailto:ibfanasia@gmail.com
http://breastfeeding.sph.unc.edu/newsroom/breastfeeding-exclusive/
http://breastfeeding.sph.unc.edu/2015/12/15/3108/
http://breastfeeding.sph.unc.edu/2015/12/15/carolina-bebes-update-2/
http://breastfeeding.sph.unc.edu/2015/12/16/publications-and-presentations/
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bases não são as adequadas desde o início. Pensamos, portanto, que a desnutrição é um dos desafios mais sérios e 
desassistidos do desenvolvimento mundial – e não é apenas um desafio de saúde, nem de nutrição, mas também, 
é um verdadeiro desafio para o desenvolvimento!  

-------------------------------------------
Artigo completo publicado em Breastfeeding Medicine, Volume 10 Nº. 8 
10.1089/bfm.2015.0113http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/bfm.2015.0113 
Keith Hansen, Vice-presidente de Global Practices (Práticas Globais), Banco Mundial, Washington, DC, descreve 
a desnutrição como um dos mais graves e desassistidos desafios de desenvolvimento global, além de ser um 
importante problema de saúde. O Banco Mundial recentemente se uniu a outras fundações mundiais e organizações 
para por em andamento o Poder da Nutrição, um fundo de caridade com sede no Reino Unido, que pretende 
recolher $ 1 bilhão de fundos privados e públicos nos próximos 5 anos para melhorar a nutrição infantil.  
Endereço para Correspondência: Keith Hansen, JD, MPA Global Practices Vice President The World Bank 
Washington, DC E-mail: abm@bfmed.org

29. Soluções Contemporâneas para um desafio Antigo
 WABA e  UNICEF

WABA, Penang, Malásia e UNICEF, Escritórios em Nova York, EE.UU. organizaram conjuntamente um simpósio 
para estimular um mais amplo e profundo compromisso para proteger, promover e apoiar o aleitamento materno 
no âmbito de trabalho das mulheres. As taxas de amamentação têm estado relativamente estancadas durante 
a última década. Um desafio às práticas ótimas de Aleitamento Materno é o fato de que as mulheres voltam a 
trabalhar sem uma proteção adequada de sua maternidade.  

Guy Ryder, Organização Internacional do Trabalho (OIT) Diretor-Geral, disse em 2015, “apesar de alguns avanços, no 
mundo, mais de 800 milhões de mulheres trabalhadoras, ou 41%, ainda não têm uma adequada proteção da maternidade, 
e os índices de utilização da licença parental são muito baixos. Não poderíamos traçar políticas de proteção laboral da 
maternidade e políticas de família no trabalho que sejam mais inclusivas e apoiem a igualdade de gênero?”    

O informe completo se pode baixar em http://waba.org.my /stockholm-symposium/wp-content/uploads/2016/03/
stockholm_symposium.pdf

CRiANçAS E AMAMENTAçãO

P or favor, mande-nos relatos especiais da amamentação de seus filhos: 
O que eles disseram ou     fizeram durante a amamentação, ou o que 
você sentiu quando suas crianças mamavam, as ações que fizeram para 

promover a amamentação, ou mesmo algo que você lê relacionado com crianças 
e amamentação.

30.  Animais que Amamentam
 Andrea laycock, EE.UU.

Acabo de ver os animais de mina filha de 4 anos. Todos estão 
amamentando. 

31. Mães Compartilhando em um grupo de WhatsApp
 Meu bebê de 2  anos e 10 meses desfrutando a tarde me disse, “Mamãe, me dá uma chupadinha”. 
Vanessa, Costa Rica

mailto:abm@bfmed.org
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Disse-me meu filho de 3 anos e 5 meses quando estávamos na rua… “Mãezinha me dá tetinha… Eu escondo em 
minha boquinha para que ninguém veja”.
Marilyn Barrantes Rojas, Costa Rica

Nota Editorial: O anterior é compartilhado com autorização das mamães. 

AVÓS E AVÔS ApOiAM O ALEiTAMENTO MATERNO 

Se você é Avó, Avô ou uma pessoa de mais idade, por favor, conte suas histórias de como apoiaram mães e bebês. 
Você pode também contar como recebeu apoio de suas av@s ou de uma pessoa de mais idade.

32. As decisões da Criança de Minha Filha
 Priscilla Stothers, República dominicana
 O velho sábio rei Salomão, que deve ter tido dúzias de netos e netas, disse: “Os netos são a coroa dos avós...”  
Provérbios 17: 6. * Em verdade, um neto ou neta é um prêmio, recompensa, orgulho e alegria de seus avós, de 
maneira similar ao que uma coroa faz a quem é coroado. Meu marido Bill e eu consideramos que nossos três 
filhos/as são uma das maiores alegrias e responsabilidades que fomos abençoados e que nossos dois netos têm 
somado uma nova e impressionante dimensão a nossas vidas. Estamos agora desfrutando de todos os aspectos 
maravilhosos que têm os bebês doces, ternos e pequenos, sem nenhuma das implacáveis 24/7 responsabilidades 
que requer a criança.    
         
Uma fonte adicional de satisfação e alegria para mim tem sido ver minha filha criando e amamentando seus bebês, 
como eu fiz com ela. Sua escolha de amamentar confirma que não apenas fiz uma boa escolha ao amamentar 
meus três filhos, mas também, meu exemplo e a experiência foram chaves para as próprias decisões de criança 
de minha filha. Depois de dar tutoria e apoio a centos de mães em um lapso de 33 anos, ao final do dia, a tutoria 
nº 1 dei a meus próprios filhos! Conforme acompanhava minha filha em sua “viagem de aleitamento materno”, 
tive a oportunidade de relembrar e revisar minhas próprias experiências de amamentação de há muitos anos. Em 
muitos sentidos tem sido como uma repetição de minhas partes favoritas de uma grande história de amor!   

Temos a sorte de ser avós de dois, divertidos, amorosos meninos sadios que têm confiança do amor de sua mãe 
e pai, e de uma família extensa. Grande parte do apego a sua mãe, pai e família atribuo a esse apego que se deu 
quando minha filha decidiu amamentar desde que eles nasceram. Mãe e pai amorosos, nutrição saudável e uma 
estável base psicossocial, física e espiritual são a prova do tempo. 

-------------------------------------------
Priscilla Stothers, Líder LLL da República Dominicana

Nota Editorial: *Citação da Bíblia Cristã

ALEiTAMENTO MATERNO, HiV e AidS

33. Aleitamento Materno e Práticas Contemporâneas de Alimentação de Infantes 
Expostos ao HIV nas Costas de Tanzânia

 Anne M. Williams, Caroline Chantry, Eveline l. Geubbels,  Astha K. Ramaiya, 
 Aloisia I. Shemdoe, daniel J. Tancredi, Sera l. Young

http://jhl.sagepub.com/search?author1=Anne+M.+Williams&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Caroline+Chantry&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Eveline+L.+Geubbels&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Astha+K.+Ramaiya&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Aloisia+I.+Shemdoe&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Daniel+J.+Tancredi&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Sera+L.+Young&sortspec=date&submit=Submit
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Antecedentes: A adequada alimentação infantil é um desafio constante para o vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) de mães infectadas na África subsaariana. 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo descrever os correlatos da alimentação infantil entre as mães infectadas 
pelo HIV na Tanzânia costeira.  

Métodos: Mulheres infectadas pelo HIV (n = 400) com bebês de 18 meses foram recrutadas, de junho a novembro 
de 2011, em 3 centros de saúde pública em Pwani, Tanzânia: Hospital Regional de Tumbi (TRH), Centro de 
Saúde Chalinze (CHC), e Hospital do Distrito  Bagamoyo (BDH). As participantes foram questionadas sobre 
assuntos sóciodemográficos e sobre a alimentação de seus lactentes no momento de seu recrutamento; os 
dados de alimentação infantil foram colhidos de forma prospectiva e retrospectiva durante o mês do estudo 
de seguimento.  

Resultados: As correlações estatisticamente significativas de aleitamento materno exclusivo (LME) foram idade 
infantil (meses) (odds ratio ajustado [AOR] = 0,6; intervalo de confiança de 95% [IC]: 0,5-0,9), lugar de 
recrutamento (TRH: referência; CHC: AOR = 5,0; IC de 95%, 1,2-20,8; BDH: AOR = 11,6; IC de 95%, 2,3-
59,9), revelação sobre o estado de HIV à mãe (da mãe-sogra) (AOR = 0,2; IC de 95%, 0,1-0,6).  A prevalência 
de aleitamento materno exclusivo entre lactentes menores de 6 meses foi de 77%, porém 50% de lactentes 
maiores de 6 meses que já não recebiam leite materno tampouco recebiam alimentos de origem animal (ASF) 
diariamente. O lugar de recrutamento (TRH: referência; CHC: AOR = 0,2; IC 95%, 0,1-1,0; BDH: AOR = 0,1; IC 
de 95%, 0,01-0,4) e a revelação do estado de HIV (à sogra: AOR = 0,2, IC 95%, 0,1-0,8; ao irmão: AOR = 0,3; 
IC 95%, 0,1-0,8) se associaram negativamente com a provisão de ASF.

Conclusão: A alta prevalência de aleitamento materno exclusivo sugere que se trata de um comportamento 
alcançável, enquanto a baixa prevalência da provisão diária de ASF sugere que as dietas adequadas são difíceis 
de conseguir depois da interrupção do aleitamento materno. Estes achados apoiam as recomendações atuais 
para as mães infectadas pelo HIV em regiões com poucos recursos de continuar o aleitamento materno 
durante pelo menos 1 ano, e sugerem a necessidade de um maior apoio com a alimentação complementar.  As 
associações entre revelar os lugares de recrutamento e a alimentação infantil põem de manifesto a influencia 
potencial das clínicas na realização das recomendações de alimentação infantil. 

-------------------------------------------
O abstrato está disponível no Journal of Human Lactation. Veja http://jhl.sagepub.com/content/32/1/112
Anne M. Williams, PhD, MPH1, Caroline Chantry , MD1,2, Eveline L. Geubbels, PhD3

Astha K. Ramaiya3, Aloisia I. Shemdoe3, Daniel J. Tancredi, PhD2, Sera L. Young, PhD, MA4

Autora correspondente: Anne M. Williams, PhD, MPH, Program in International and Community  Nutrition, 
Universidad de California, Davis, EE.UU.. E-mail: amwilliams@ucdavis.edu
• Program in International y Community  Nutrition, University  of California, Davis, CA, EE.UU.
• Department of Pediatrics, University  of California Davis Medical Center, Sacramento, CA, EE.UU.
• Ifakara Health Institute, Dar es Salaam, Tanzania
• Department of Population Medicine & Diagnostic Sciences, Program in International Nutrition, Cornell 

University , Ithaca, NY , EE.UU.

SiTES E ANÚNCiOS

34.  Visite estes sites

The Breastfeeding Network – Drugs Factsheets – Fichas Técnicas sobre Medicamentos
https://www.breastfeedingnetwork.org.uk/drugs-factsheets/

http://jhl.sagepub.com/content/32/1/112
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Anne+M.+Williams&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/content/early/2015/11/26/0890334415618412?papetoc
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Caroline+Chantry&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/content/early/2015/11/26/0890334415618412?papetoc
http://jhl.sagepub.com/content/early/2015/11/26/0890334415618412?papetoc
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Eveline+L.+Geubbels&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/content/early/2015/11/26/0890334415618412?papetoc
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Astha+K.+Ramaiya&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Aloisia+I.+Shemdoe&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Daniel+J.+Tancredi&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/content/early/2015/11/26/0890334415618412?papetoc
http://jhl.sagepub.com/search?author1=Sera+L.+Young&sortspec=date&submit=Submit
http://jhl.sagepub.com/content/early/2015/11/26/0890334415618412?papetoc
mailto:amwilliams@ucdavis.edu
https://www.breastfeedingnetwork.org.uk/drugs-factsheets/
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Co-sleeping y Biological Imperatives: Why Human Babies Do Not y Should Not Sleep Alone – Co-leito e Imperativos 
Biológicos - James J. McKenna Ph.D. Director, Mother-Baby  Behavioral Sleep Laboratory  
Universidade de Notre Dame 
Autora de Sleeping with Your Baby : A Parent’s Guide to Co-sleeping – Dormindo com seu Bebê
http://neuroanthropology .net/2008/12/21/cosleeping-and-biological-imperatives-why -human-babies-do-not-
and-should-not-sleep-alone/

Breastfeeding with Implants – Aleitamento Materno com Implantes: Philippa Pearson-Glaze IBCLC
http://breastfeeding.support/breastfeeding-with-implants/
Os implantes podem afetar a oferta de leite materno? Sim, os implantes mamários podem afetar a capacidade da mãe 
para produzir uma boa quantidade de leite. Se uma mãe pode ter uma oferta completa de leite ou apenas parcial, 
depende muito do tipo de cirurgia que teve, se tem alguma cicatrização nos dutos mamários, e de quanto tecido 
glandular funcional tem, antes e depois do procedimento.
Como com todas as mulheres, o sucesso da amamentação também dependerá da correta informação que tenha a 
mãe sobre uma boa pega, posição e manejo do aleitamento materno. Saber como produzir mais leite e querer obtê-lo, 
também é muito importante.  

Why babies tears make us cry and why they matter – Por que as lágrimas dos bebês nos fazem chorar e por 
que isso nos importa: Teresa Pitman
http://breastfeedingtoday -llli.org/why -babies-tears-make-us-cry -and-why -they -matter/

More Breast-Feeding Could Save Billions and Prevent Thousands of Breast-Cancer Cases – Por que o aleitamento 
materno pode salvar bilhões e prevenir milhões de casos de câncer de seio
http://breastfeedingtoday -llli.org/

http://healthland.time.com/2013/06/07/more-breast-feeding-could-save-billions-and-prevent-thoEE.UU.nds-of-
breast-cancer-cases/

http://www.nancy mohrbacher.com/blog/2011/10/31/newborn-weight-loss-and-iv-fluids-in-labor.html

http://qz.com/604723/when-google-increased-paid-maternity -leave-the-rate-at-which-new-mothers-quit-
dropped-50/

6 maneiras de ajudar quando a amamentação está difícil, por Stacie Bingham.
Quando uma mãe está lutando, que podemos fazer para ajudar? Que palavras e ações podem animá-la e lhe dar uma 
infusão de ânimo? Pedi às mulheres lembrarem o que as alentava e motivava, algo que qualquer pessoa (não apenas 
de apoio ao aleitamento materno) pudesse fazer, para conseguir que o caminho fosse mais fácil. Nesta publicação, 
compartilho o que disseram:  
http://www.staciebingham.com/blog/6-way s-to-help-when-breastfeeding-is-hard

Uma política inteligente? Se as taxas de aleitamento materno do Reino Unido aumentassem em 1%,as crianças 
ganhariam 33 milhões de Liras (aproximadamente 47 milhões de USD): Annie Harrison-Rose-Dunn
Inclusive os aumentos marginais nas taxas de aleitamento materno poderiam valer milhões para a sociedade 
considerando o benefício para o desenvolvimento cognitivo; estudos no Reino Unido e Alemanha têm calculado 
isto utilizando mais de 10.000 resultados de exames escolares.    http://www.nutraingredients.com/Research/
Smart-policy -If-UK-breastfeeding-rates-rose-by-1-kids-would-earn-33m-more-collectively 

25 Imagens Históricas que Normalizam o Aleitamento Materno
Prova que a mentalidade de “enquanto-se-cobre” é recente, desta época, e não se tem dado muito 
anteriormente.
http://www.buzzfeed.com/southerndisposition/25-historical-images-that-normalize-breastfeeding-jlw6?utm_
term=.xwwGg2d1R#.akoPBnN8A

http://www.nd.edu/~jmckenn1/lab/
http://www.amazon.com/gp/product/B0030I1X8M/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B0030I1X8M&linkCode=as2&tag=neuroanthropo-20
http://breastfeeding.support/breastfeeding-with-implants/
http://healthland.time.com/2013/06/07/more-breast-feeding-could-save-billions-and-prevent-thoEE.UU.nds-of-breast-cancer-cases/
http://healthland.time.com/2013/06/07/more-breast-feeding-could-save-billions-and-prevent-thoEE.UU.nds-of-breast-cancer-cases/
http://www.nancymohrbacher.com/blog/2011/10/31/newborn-weight-loss-and-iv-fluids-in-labor.html
http://qz.com/604723/when-google-increased-paid-maternity-leave-the-rate-at-which-new-mothers-quit-dropped-50/
http://qz.com/604723/when-google-increased-paid-maternity-leave-the-rate-at-which-new-mothers-quit-dropped-50/
http://www.nutraingredients.com/Research/Smart-policy -If-UK-breastfeeding-rates-rose-by-1-kids-would-earn-33m-more-collectively 
http://www.nutraingredients.com/Research/Smart-policy -If-UK-breastfeeding-rates-rose-by-1-kids-would-earn-33m-more-collectively 
http://www.buzzfeed.com/southerndisposition/25-historical-images-that-normalize-breastfeeding-jlw6?utm_term=.xwwGg2d1R
http://www.buzzfeed.com/southerndisposition/25-historical-images-that-normalize-breastfeeding-jlw6?utm_term=.xwwGg2d1R
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As Origens da Violência
O menino e a menina chegam naturalmente ao prazer e não têm impulsos violentos inatos. Se as necessidades 
das crianças, naturais, biológicas e psicológicas não são satisfeitas, podem retrair-se e experimentar um acúmulo 
de tensão.    
http://www.peggyomara.com/2015/12/03/the-origins-of-violence/

After Breastfeeding Struggles, a Frenectomy, and Support. Which Helped More? – Depois de lutar pelo 
aleitamento materno, uma frenectomia e apoio – qual ajudou mais?  Kim Conte
Como muitas mulheres, lutei para amamentar. Um freio de pouca profundidade de minha filha fez com que eu 
tivesse uma dor insuportável durante a pega e me preocupava que ela não estivesse recebendo leite suficiente.   
http://parenting.blogs.ny times.com/2015/12/08/after-breastfeeding-struggles-was-it-the-frenectomy-or-the-
support-that-helped/
 
Celebrate Birth Coloring Book – Livro de Colorir sobre Celebrando o Nascimento: JessicaGhigliottiArt@gmail.
com
https://drive.google.com/file/d/0Bx1ilUvbMY tNeHd2V0hSemVqNWs/view?pref=2&pli=1

Em alguns países, a ideia de uma licença paternidade – quando um pai pode ausentar-se do trabalho para ficar 
em casa com seu bebê – ainda tem que ser afiançado. Na Suécia, se tem alentado aos pais a tirar uma licença 
paternidade desde 1974, e agora há um novo incentivo para que seja de um total de três meses em casa.    
http://www.bbc.com/news/magazine-35225982

35.  Anúncios – Eventos passados e futuros

14 Fevereiro 2016: Felicidades a WABA por seu 25º Aniversário 

3–7 Março 2016: The International Society for Research in Human Milk y Lactation (ISRHML) – Sociedade 
Internacional de Investigação em Leite Humano, de 08:00 às 16:00h em Stellenbosch, África do Sul, 

 http://isrhml.net/events/isrhml-2016-conference/

20–22 Março 2016: 11th Annual International Conference, “Advancing Policy  y Advocacy : Focus on Work y 
Poverty”, - Conferência Anual Internacional, em Chapel Hill, Carolina do Norte, EE.UU. 

 http://breastfeedingandfeminism.org/

16–17 Abril 2016: 13th Annual Global Health and Innovation Conference (GHIC), - 13ª Conferência Anual 
– Universidade de Yale, New Haven, Connecticut, EE.UU., Apresentada por Unite For Sight

 http://www.uniteforsight.org/conference/

14 Maio  2016: LLL EE.UU. e aliados, em conjunto com Best for Babes Foundation para 3rd Annual Miracle 
Milk® Stroll. Mais informação em http://www.uscurrentevents.net/events/1918156/illinois-schaumburg-
miracle-milk-stroll

16-19 Maio  2016: Women Deliver – 4ª. Conferência Mundial, Copenhagen, Dinamarca. A maior conferência 
no mundo sobre saúde, direitos e bem-estar das meninas e mulheres na última década. <www.Wd2016.org>

11 de Abril  - 6 de Junho, 2016:  Conferência on line: Online Breastfeeding Continuing Education for Health Care 
Providers

 www.GOLDLactation.com

13 -16 Outubro 2016: 21st Annual International Meeting, - 21ª. Conferência Anual Internacional da Academia 
de Medicina de Aleitamento Materno, Washington, DC, The Academy of Breastfeeding Medicine. 

http://www.peggyomara.com/2015/12/03/the-origins-of-violence/
mailto:JessicaGhigliottiArt@gmail.com
mailto:JessicaGhigliottiArt@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0Bx1ilUvbMYtNeHd2V0hSemVqNWs/view?pref=2&pli=1
http://www.bbc.com/news/magazine-35225982
http://isrhml.net/events/isrhml-2016-conference/
http://breastfeedingandfeminism.org/
http://www.uniteforsight.org/conference/
http://www.uscurrentevents.net/events/1918156/illinois-schaumburg-miracle-milk-stroll
http://www.uscurrentevents.net/events/1918156/illinois-schaumburg-miracle-milk-stroll
http://www.wd2016.org/
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=66660944&msgid=593866&act=J9P7&c=1100544&destination=http%3A%2F%2Fwww.goldlactation.com


Boletim de Apoio às Mães Lactantes V14N1

AL
iA

Nç
A 

M
uN

di
AL

 p
AR

A 
Aç

ãO
 E

M
 A

LE
iT

AM
EN

TO
 M

AT
ER

NO

41

11-14 Dezembro 2016: 2nd World Breastfeeding Conference, Breastfeeding: Let’s invest in Creating an Enabling 
Environment for Mothers y Babies, - 2ª. Conferência Mundial de Aleitamento Materno, Aleitamento Materno: 
Convidamos a Criar um Ambiente Facilitador para as Mães e seus Bebês, Johannesburgo, África do Sul. 
International Baby  Food Action Network (IBFAN) e o  Departamento de Saúde – República da África 
do Sul, organizam nesta 2ª. Conferencia Mundial (a primeira foi em Nova Delhi, em 2012). Organiza-
se em colaboração com a OMS, UNICEF, WABA e a Iniciativa Mundial de Aleitamento Materno para a 
Sobrevivência Infantil Infantil (gBICS). 

http://worldbreastfeedingconference.org/home.html
http://emtct-iatt.org/event/2nd-world-breastfeeding-conference-johannesburg-south-africa-december-11-14-

2016/

27 Fevereiro - 11 Março 2017: 7º. Curso de Aleitamento Materno: Defesa e Prática, Penang, Malásia. Para 
mais informação, veja www.waba.org.my 

Maio  2017: Miracle Milk – O Milagre do Leite: Host a stroll in your area. http://www.miraclemilk.org/

36. Recordando: Rosemary  Gauld e Urban Jonsson

Rosemary  Gauld, LLL Líder durante 40 anos

Quando decidimos nos juntar hoje, lembramos nossos momentos 
com Rose há anos, em nosso apogeu – o dia antes da IHAC. Educamos 
muitas pessoas sobre isto, e por alguma razão, nos “etiquetaram” 
como as três mosqueteiras…quem apreciava nossos esforços...mas 
também como as três marionetes...quem não entendia muito bem a 
necessidade da IHAC. 

Todas e todos estamos hoje aqui, porque Rosemary tocou nossas 
vidas. Vocês têm suas próprias histórias especiais – e para muitos, a 
inspiração de Rosemary mudou sua vida. Rosemary queria deixar um legado – e conseguiu com 
recordações queridas em cada um de nossos corações e muito mais.  

Temos percorrido um longo caminho com Rosemary. Ela nos tem ensinado muito – sobretudo 
através de sua sabedoria, dignidade, beleza interior e ternura. Com tudo o que fazia, sempre pensava 
em cuidar de todas as pessoas. Alguém tão especial nunca se pode esquecer.  

Neil, Lyanne, Claire, Heather e todos os netos e netas, em nome da La Leche League, nossos mais 
sinceros agradecimentos por compartilhar Rose conosco por quase 40 anos em que foi Líder. Não 
há palavras para expressar o amor, a gratidão e a admiração que experimentamos por, e com Rose. 
Ela foi uma pessoa excepcional

A dedicação que teve no trabalho da LLL não foi fácil. Ela trabalhou sem descanso para dar apoio 
excepcional às mães e seus bebês. Rose se comprometeu a manter diariamente toda a informação. 
Algumas características que fluíam naturalmente em Rose, como seu espírito gentil, sua sinceridade 
no apoio e atenção, e a paixão de ver a alegria em cada bebê.    

Sentiremos falta de Rose, mas sabemos que deixou aqui parte dela mesma, na sabedoria e experiência 
que compartilhamos.  

Até que nos encontremos novamente, querida Rose…descanse em paz.  

Elaine Dawson e Jean Ridler

http://worldbreastfeedingconference.org/home.html
http://emtct-iatt.org/event/2nd-world-breastfeeding-conference-johannesburg-south-africa-december-11-14-2016/
http://emtct-iatt.org/event/2nd-world-breastfeeding-conference-johannesburg-south-africa-december-11-14-2016/
http://www.waba.org.my/
http://www.miraclemilk.org/
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Rosemary faleceu em 24 de setembro de 2015. Esta homenagem foi no funeral de Rose, em 6 de outubro de 
2015. Ocorreu no jardim local de rosas…uma importante atração turística. Este jardim é mantido pelo Garden 
Club. Rose tirou muitas belas fotos lá.

Recordando – Urban Jonsson

Urban Jonsson foi um dos maiores em meu 
campo. Um sueco que trabalhou como diretor 
de nutrição da Universidade das Nações Unidas 
e depois na UNICEF. Viveu na Tanzânia com sua 
esposa Olivia Yambi, outra líder em nutrição. 
Desenvolveu o Marco Conceitual que tem 
facilitado enormemente o trabalho sobre as 
complexas causas da má nutrição nos países de baixa renda. Foi um dos poucos especialistas em direitos 
humanos e batalhou fortemente por isso em todos os contextos, durante décadas. Morreu de câncer 
nos ossos, na Suécia, rodeado de amigos e familiares. Descansa em paz, velho amigo. Ted Greiner

WABA, triste pelo falecimento de Urban Jonsson
  “Deve-se compreender que as pessoas pobres devem ser reconhecidas como personagem chave de seu 
próprio desenvolvimento, e não como passivas beneficiárias de transferência de serviços e bens”. Estas 
palavras representam o que Urban acreditava durante seus 25 anos de trabalho de vanguarda na UNICEF.

Dr. Anwar Fazal, Presidente Emérito da WABA e amigo de longa data de Urban disse: 
 “Urban foi um raro exemplo de alguém com cinco dons: uma cabeça que podia pensar claramente; um 
coração cheio de paixão; umas mãos que trabalham sem descanso; uns olhos que vêm o que os outros 
não podiam ver e, finalmente, uma grande habilidade para escutar as vozes dos débeis e vulneráveis”.  

A última nomeação de Urban com UNICEF foi de Assessor Sênior na Perspectiva de Direitos Humanos 
da Programação do Diretor Executivo, que deixou em junho de 2004. Era toda uma autoridade em má 
nutrição infantil e um batalhador pelo aleitamento materno. Urban apoiou a necessidade da Waba de 
atuar como um catalizador de um movimento mais amplo.  

De nacionalidade sueca, Urban graduou-se em bacharel em economia e matemática na Universidade 
de Gotemburgo; fez mestrado e doutorado em Ciências dos Alimentos na Universidade Chalmers 
de Tecnologia, também em Gotemburgo. Trabalhou para o Instituto Sueco de Estudos em Alimentos 
(SIK) em Gotemburgo, de 1968 a 1976, e foi diretor do Departamento de Planificação no Centro de 
Alimentos e Nutrição da Tanzânia (TFNC), em Dar es Salaam, de 1976 a 1979. Desde 1980 até seu 
translado para a UNICEF, foi Oficial de Programas do Programa Mundial de Alimentos, Universidade das 
Nações Unidas, em Tóquio, Japão.   

Urban se juntou a UNICEF em setembro de 1981 como representante na Tanzânia (Dar es Salaam). Foi 
peça chave no desenvolvimento de programas de saúde do país, assim como do Programa Conjunto 
de Nutrição (JNSP). Em 1989 foi para Nova York, e até 1994 Urban foi Assessor Sênior da Divisão do 
Programa de Nutrição, aprovada pela junta diretiva de UNICEF em 1990. Foi membro ativo de várias 
missões de programação do Banco Mundial no Equador, Bangladesh e Nigéria. Também membro do 
Comitê Administrativo de Coordenação/Sub-Comitê de Nutrição (SCN).     

Entre 1994 e 1998, Urban exerceu como Diretor Regional na UNICEF na Ásia do Sul (Katmandú), onde 
focou em temas de nutrição e trabalho infantil. De 1998 a 2003 trabalhou como Diretor Regional de 
UNICEF na África do Leste e do Sul (ESARO). Durante este período, comprometeu a UNICEF a centrar-
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se na região de pandemia de HIV/SIDA. Também dirigiu o trabalho para a operacionalização do enfoque 
de direitos humanos no desenvolvimento.     

Mais recentemente, Urban foi peça chave na ‘redução da pobreza’ porque seu enfoque se centrava em 
que as ‘pessoas são pobres’ e propôs um enfoque de ‘redução das igualdades’ que teve como sujeito, 
tanto as ‘pessoas que são pobres’ como aquelas ‘pessoas que são ricas’, tanto nas políticas, como nos 
programas e projetos. Esta perspectiva se baseou nos direitos humanos como princípio de igualdade.   

Urban jogou um papel chave para WABA, tanto no Fórum de Bangkok como no de Arusha. Seu apoio, 
acompanhado de uma doação da parte de UNICEF, foi criticado na inspiração de conseguir esses dois 
eventos, que geraram solidariedade e energia ao movimento em sua totalidade.  

WABA chora sua partida e o lembra com gratidão.  

-------------------------------------------
http://waba.org.my/waba-saddened-at-urban-jonssons-passing/

37. leitores e leitoras Compartilham

iNFORMAçÕES SOBRE O BOLETiM

38. Informação sobre a Remessa de Artigos e sobre o Próximo Número

Damos as boas vindas a artigos de interesse para este boletim que versam sobre ações desenvolvidas, 
trabalhos específicos, pesquisas e projetos desenvolvidos sob diferentes perspectivas, em diversas partes 
do mundo, e que tenham oferecido apoio às mulheres em seu papel de mães que amamentam. Temos 

muito interesse em artigos que apoiem a GIMS/Iniciativa de Apoio às Mães de WABA, e aleitamento materno, 
e que se refiram ao apoio dos pais, das crianças, dos avôs. Os critérios para os artigos dos contribuintes são os 
seguintes:
• Até, mas não ultrapassando, 250 palavras. 
• Nome, Título, Endereço, Telefax, e-mail do autor.
• Organização que representa. 
• Breve biografia (5 a l0 linhas).
• Site (se estão disponíveis). 

Em caso de ser relevante para compreensão dos temas, favor incluir nomes detalhados dos lugares ou pessoas 
que sejam mencionados e as datas  exatas. Serem remetidos até a data especificada em cada número.

Obrigada por compartilhar comigo seu Boletim. É também maravilhoso que tenham publicado a campanha de BID: YoSacoPecho.
Foi absolutamente “cool”.

SaudaçõesCarmen (Carmen Fernández Sánchez)

Acabo de encontrar um Boletim de 2012.  

Adorei! Se ainda existe, poderia me 
inscrever ao de inglês?

Obrigada!

Felícia Bonner

http://waba.org.my/waba-saddened-at-urban-jonssons-passing/
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39. Apoie o aleitamento materno – Contribua com o boletim eletrônico de 
Apoio às Mães lactantes 

O primeiro número do boletim do GTAM foi enviado no último trimestre do ano de 2003 e atualmente o 
boletim está começando seu nono ano consecutivo. Os primeiros 8 números do boletim foram distribuídos em 
3 idiomas: inglês, espanhol e francês. A primeira versão em português do boletim surgiu no Volume 3, número 
4 no ano de 2005. 

O boletim é um meio de comunicação que chega às mães que amamentam, pais, organizações e amigos que 
compartilham histórias e informação. O boletim ajuda a todos aqueles que trabalham em aleitamento materno, 
a se sentirem apoiados e apreciados na tarefa que realizam e a melhorar no trabalho de apoio às mães, pais, 
famílias e comunidades, em aleitamento materno. 
Entretanto, nosso Boletim também necessita de apoio. Você pode nos apoiar compartilhando a informação do 
Boletim com sua família, amigos e colegas.  

As opiniões e informações expressas nos artigos deste número não necessariamente refletem os pontos de vista e os 
direcionamentos das ações da WABA, do Grupo de Trabalho de apoio à mãe e das editoras deste boletim. Para mais 
informação ou discussão sobre um tópico, favor escreva diretamente aos autores dos artigos.

A Aliança Mundial Pró Aleitamento Materno (WABA) é uma rede global de indivíduos e de organizações que estão relacionadas com 
a proteção, promoção e apoio do Aleitamento Materno baseados na Declaração de Innocenti, os Dez enlaces para Nutrir o Futuro, e 
a Estratégia Mundial para a alimentação do lactente e da criança pequena da OMS/UNICEF. Seus principais associados são: Rede de 
Grupos Pró Alimentação Infantil (IBFAN), La Leche League Internacional (LLLI), Associação de Consultores de Aleitamento Materno 
(ILCA), Wellstart Internacional e Academia de Medicina de Aleitamento Materno (ABM). WABA tem categoria de consultor com o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), e como ONG, tem categoria de consultor especial ante o Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas (ECOSOC).

WABA, PO Box 1200, 10850 Penang, Malásia.  •  T: 604-658 4816  •  F: 604-657 2655  •  W: www.waba.org.my  
O novo e-mail, e e-mails da WABA:
1. Visão geral: waba@waba.org.my
2. Informação e consulta: info@waba.org.my
3. Semana Mundial da Amamentação: wbw@waba.org.my 

“Os braços de uma mãe confortam 
mais que qualquer outro” 

Diana, Princesa de Gales.
Uma citação da LLL EE.UU., 

Blog New Beginnings (Nuevos Comienzos) 


