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iNFORMAÇÕES

1. Meu Caminho com as Mães Trabalhadoras
 Dr. Prashant Gangal, Co-Coordenador GTAM de WABA

Como Co-Coordenador do GTAM, fui convidado pela minha colega Pushpa Panadam, a escrever para 
esta edição do Boletim GTAM. Depois de uma semana pensando sobre o tema que escolheria, lembrei-
me que esta edição seria publicada após a Semana Mundial de Amamentação deste ano (SMLM). Por 

isso, seria conveniente seguir o tema da SMLM 2015 “Amamentação e Trabalho, façamos que seja possível!”. Eu já 
tinha muitas histórias de mães que trabalham. Já passaram 8 anos desde a publicação de * ‘Hijas de Hirkani’ a qual o 
GTAM havia contribuído, e publicar novas histórias seria como lembrar a colaboração com a La Leche League 
Internacional (LLLI). Algumas histórias são sobre “as curvas de crescimento da OMS” que demonstram que os 
esforços de amamentar dão frutos. 

Há uns meses, tive uma visita singular em minha clínica pediátrica. Uma mãe trabalhadora tinha vindo 
especialmente para agradecer a nossa equipe por tê-la ajudado a amamentar com sucesso. Sua filha já tinha quase 
cinco anos e continuava mamando de vez em quando (à noite). Ela também tinha visto que sua filha possuía 
dentes brilhantes sem cáries. Reforçou minha convicção de que o leite materno, inclusive a noite, não apenas não 
prejudica, mas ainda protege os dentes (Ananya não consome alimentos processados e escova os dentes com 
regularidade). 

Tais histórias são uma fonte de inspiração para mim e para os defensores da amamentação (em obstetrícia, 
pediatria, especialistas em saúde pública, Consultores de amamentação e Conselheiros e Grupo de Apoio) da 
BPNI (Rede de Promoção da Amamentação da Índia), de Maharashtra.  Nossa missão é motivar, apoiar e ajudar às 
mães a amamentar com sucesso a esse grande número de mulheres que necessita de assessoramento, tanto em 
zonas urbanas como rurais. O mencionado anteriormente,  é a história da Dra. Pradnya Cedar e sua filha Ananya. 
Sua história é comum em mães que amamentam e relatam suas experiências.

Em 25 anos de prática pediátrica e de promoção da amamentação, conheci milhares de mães trabalhadoras 
cuja dedicação e amor me têm inspirado e a nossa equipe. Algumas dessas maravilhosas mães responderam a 
minha petição e apresentaram suas histórias em 24 horas. Uma mãe da área de computação, a Sra. Smita Tiwari, 
levou o seu Departamento de Recursos Humanos a criar um espaço com uma cortina para facilitar a ordenha do 
leite materno. Duas mães, a Sra. Shubhada Chaukar (sua história também está publicada aqui) e a Sra. Utkarsha 
Naik - cujas histórias foram publicadas em “Hijas de Hirkani” - também escreveram suas experiências de trabalho 
e amamentação, e sobre como se sentem com suas filhas que agora têm quinze anos. A história de Sra. Arya Patil 
Gayakwad reflete sua paixão por amamentar com sucesso. Cada mãe tem uma história para contar. Foi um prazer 
ser parte deste esforço, ajudando a reunir e editar histórias e tirar fotos preciosas destas maravilhosas mamães 
e seus bebês. 

 
-------------------------------------------
Prashant Gangal, MD, DCH, IBCLC,
WABA GTAM Co-Coordenador
E-mail: psgangal@gmail.com

Nota Editorial: “Hijas de Hirkani” é uma recopilação de histórias inspiradoras de mulheres de todo o mundo. Narra 
as vidas de mães empregadas e trabalhadoras modernas que têm superado obstáculos para continuar com a 
amamentação. Cada mulher compartilha como avaliou suas opções e definiu o caminho que funcionava melhor para 
sua família. O título deste libro foi inspirado em um antigo conto da Índia acerca de uma jovem mãe, Hirkani, que 
escalou um penhasco vertical de 1.000 pés com a finalidade de amamentar seu bebê. O livro está disponível em 
http://store.llli.org/public/profile/125

As experiências de amamentação das Sras. Smita Tiwari, Utkarsha Naik e Arya Patil Gayakwad estarão disponíveis 
no site de WABA: http://waba.org.my/mother-support/mother-support-publications/

mailto:psgangal@gmail.com
http://store.llli.org/public/profile/125
http://waba.org.my/mother-support/mother-support-publications/
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 Pushpa Panadam, Co-Coordenadora GTAM de WABA 

Existe uma pergunta que sempre está presente em minha mente. Como pode o Grupo de Trabalho de Apoio a 
Mãe (GTAM) ajudar e apoiar às mães, pais, famílias e grupos de apoio em todo o mundo?  A referência no mapa 
da WABA ajuda a encontrar um grupo de apoio mãe para mãe, próximo, e dar informação a quem a necessite? Se 
for assim, gostaríamos de agradecer. Se não for assim, por favor, ajude-nos a entender como podemos fazer para 
que este importante recurso seja mais utilizado e mais acessível.

Outra atividade importante do GTAM é o Boletim Eletrônico. Proporciona informação e apoio a quem deseja 
aprender mais sobre como apoiar a amamentação. Para as mães e seus bebês, o apoio de todas as pessoas próximas 
é importante para o sucesso da amamentação da dupla. Muitas vezes se perde a oportunidade de conhecer mais 
sobre a melhor maneira de oferecer ajuda ou apoio a uma mãe que amamenta. As seções deste Boletim podem 
ajudar. As experiências pessoais de apoio que se encontram nestas páginas abrem muitas perspectivas aos grupos 
e organizações de apoio, às próprias mães, pais, avós e crianças. 

As histórias são contadas da maneira que se fala e ouve em um grupo de apoio mãe para mãe. Quando te 
sentares para ler o Boletim, imagina-te em uma reunião destas, com mães de toda raça, religião, país ou idade. 
Assim, ao ler suas histórias tu começas a entender o tipo de informação e apoio que necessitam ou estão buscando. 
Vês claramente, uma criança de “mama” e “facilita” reuniões de apoio para sua boneca bebê. A amamentação é 
normal em sua vida cotidiana. E se você é um avô ou avó, pode compreender como se deu o apoio à família que 
amamenta. 

Se você viveu alguma experiência similar a que apresentamos, conte-nos sua história. É importante para 
podermos promover, proteger e apoiar a amamentação. As histórias de sucesso demonstram a superação de 
obstáculos, a ajuda e apoio entre todas. As mães começam a ver que não estão sozinhas em suas experiências de 
amamentação e se sentem fortalecidas em sua amamentação cotidiana e também, no apoio a outras mães. Não 
guarde sua história. Por favor, compartilhe através do Boletim GTAM. 

Para compartilhar sua história, envie-nos um e-mail a pushpapanadam@yahoo.com e
 beckyann1939@yahoo.com

Nota Editorial: Para saber mais sobre o GTAM e sobre como você pode ter um papel ativo na Iniciativa Mundial de 
Apoio à Mãe, por favor, escreva a pushpapanadam@yahoo.com ou beckyann39@yahoo.com

ApOiO MATERNO dE diVERSAS FONTES 

3. A Confiança da Mãe Aumenta com sua Oferta de Leite
 Cathy Case Liles, E.E.U.U.

Uma mãe telefonou-me. Tinha voltado a trabalhar e seu bebê estava com 9 semanas de vida. Seu leite 
armazenado (ordenhado) diminuía e completava com fórmula cada dia mais. Ela não queria isso. Que 
poderia tomar ou fazer para aumentar sua produção de leite? Havia tentado chá com leite, biscoitos, 

ervas, azeites, etc., e nada ajudou. Tinha uma bomba extratora e ordenhava seu leite enquanto o pai alimentava 
o bebê com fórmula com a esperança de aumentar sua produção; entretanto, seu leite continuava diminuindo. 
Sua dieta era boa, bebia litros de água e mesmo assim, a produção de leite reduzia. O que poderia tomar para 
solucionar o problema? Respondi-lhe que não havia uma pílula mágica, mas que existem algumas estratégias de 
extração e alimentação que ela poderia usar..

Trabalhamos algumas estratégias de amamentação. Ela passou a saber que o leite é produzido com base na 
oferta/procura: quanto mais o bebê mama, mais leite será produzido. Ao invés de amamentar com mais frequência, 
ela estava dando peito menos vezes, com a esperança de que seus peitos “enchessem” antes da cada ordenha com 
a bomba. Falamos que seria necessário fazer tudo ao contrário. O bebê ao sugar e extrair mais leite estimula a 

mailto:pushpapanadam@yahoo.com
mailto:beckyann1939@yahoo.com
mailto:pushpapanadam@yahoo.com
mailto:beckyann39@yahoo.com
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produção de leite materno, muito melhor que qualquer bomba. Isto foi uma surpresa para ela. Ela achava que a 
bomba era mais eficaz e mais eficiente que a sucção de seu bebê. 

Em primeiro lugar, sugeri que amamentasse de um lado e usasse a bomba extratora no outro peito, à primeira 
hora da manhã quando tinha mais leite. Assim, descobriu que descia mais rápido e com maior frequência quando 
o bebê a estimulava com a sucção. Sugeri que pusesse o despertador 15 minutos antes do normal, amamentasse 
o bebê, se aprontasse para o trabalho e amamentasse novamente antes de sair. Sugeri que dormisse com seu 
bebê para que pudesse amamentar enquanto ela descansava. Sugeri que no fim de semana amamentasse o maior 
número de vezes possível para restabelecer sua oferta; cada vez que estivesse acordado e quisesse. Sugeri que 
não usasse a bomba e em troca amamentasse principalmente às noites e fins de semana. Sugeri interromper a 
amamentação a cada 5 minutos para ajudar a que seu corpo recebesse a mensagem de que o bebê necessitava 
mais leite. 

Em segundo lugar, animei-a a passar mais tempo com o bebê, em contato pele a pele, tomando banho com ele 
e dando-lhe uma massagem. Também a animei a ter maior contato físico com seu cônjuge, mais abraços, massagens 
e dar as mãos. Todas essas oportunidades de estimulação táteis ajudam na produção de oxitocina (o hormônio do 
amor) que impacta a produção e descida do leite. 

Depois, trabalhamos algumas estratégias de extração. Sugeri que massageasse suas mamas antes da extração e 
aplicasse suave pressão em diferentes áreas da mama enquanto ordenhava o leite, e que fizesse isso manualmente 
após usar a bomba para fazer estimulação tátil na mama e esvaziá-la plenamente. Também sugeri que reduzisse o 
tempo de ordenha para evitar a irritação de seus peitos e mamilos. 

Em terceiro lugar, animei-a a assistir a uma reunião da La Leche League para conhecer outras mães que estavam 
trabalhando e amamentando com sucesso, e assim receber alento e ver a evidência do sucesso na amamentação 
das mães que trabalhavam. Ela veio (a uma reunião) e observou que essas mães tinham muitas sugestões adicionais 
sobre o manejo da amamentação e trabalho. Estas mamães também a ajudaram a ver como ela estava tendo 
sucesso e fizeram com que se sentisse bem com a escolha de continuar a amamentação depois de voltar para seu 
emprego de tempo integral. Elas compartilharam sua frustração e seu sucesso, e sempre deram verdadeiro apoio a 
seus esforços monumentais. A última sugestão que falamos foi sobre alguns truques para amamentar com sucesso. 
Ela começou a concentrar-se de maneira mais eficaz para aumentar sua oferta de leite. 

Sentia-se um pouco atrapalhada com tantas sugestões, que é claro não lhe dei tudo de uma vez. Porém, 
teve um bom fim de semana, e um domingo a noite se deu conta de que tinha mais leite e que não necessitava 
completar tanto. Agradou-lhe muito o tempo de braços, pele a pele e a amamentação frequente. O bebê estava 
mais tranquilo, menos exigente. Seu esposo também; menos irritado sem seu bebê inquieto e sua esposa sem 
angústia. Ela sentiu que sua confiança como mãe crescia. Quando voltou ao trabalho na segunda, ordenhou mais 
leite e diminuiu o suplemento de fórmula. Começou a ter esperança de que poderia continuar amamentando e 
dando seu próprio leite ao bebê, quando estivesse ausente. Levou duas semanas, porém teve sucesso. Apesar de 
não estar isenta de frustração, a educação, o estímulo e o apoio funcionaram. A última vez que falei com ela, me 
disse que este processo a ajudou a sentir-se mais próxima do bebê. Sentia-se mais satisfeita como mãe. Também, 
as massagens e a proximidade com seu esposo levaram a outras coisas e estavam agradecidos pela ajuda que 
receberam.

-------------------------------------------
Cathy Case Liles, IBCLC, Texas, E.E.U.U.

Nota Editorial: Cathy comparilhou sua experiência no Facebook e aceitou compartilhá-la neste e-Boletim GTAM. 
Obrigada Cathy.

4. Anggugu – Apoio à Amamentação de Mães
 Lily Yeoh, Malásia 

Há dez anos, quando estava grávida de meu filho, a primeira coisa que fiz foi buscar na internet a melhor 
fórmula para meu bebê. Nunca pensei sobre amamentação até que meu estudo me mostrou os benefícios do leite 
materno. Então busquei informação sobre amamentação. Como uma chinesa da Malásia em um país multirracial, 
busquei informação da A República Popular da China, Taiwan ou Hong Kong. Na Malásia, só havia site em inglês 
ou malaio!
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Como não tenho problemas para ler em Inglês, 
tenho aprendido muito de um fórum da comunidade 
local sobre aleitamento materno chamado My Mom´s 
Best. Depois do nascimento de meu filho, minha viagem 
de aleitamento materno se deu sem problemas. 

Quando meu filho fez um ano, tive mais tempo 
para fazer algo que sempre quis – criar um site de 
amamentação para as mães chinas da Malásia. Ainda 
não havia sites de aleitamento materno para chinas 
da Malásia e sabia que nem todas as que falam malaio 
são competentes em inglês. Sabia que podia, tenho um 
Diploma Avançado em Informática, com especialização em multimídia. 

Durante o mês de julho de 2007, criei meu fórum de amamentação em chino chamado “Anggugu”, um carinho 
para os bebês, similar a “Coochy-coo.” Escolhi este nome porque é fácil de lembrar e sempre faz sorrir a todos. 

Anggugu vem tendo sucesso em reunir um bom número de mães em toda Malásia. Converteu-se em uma 
plataforma online para as mães que amamentam e para compartilhar experiências e apoiar-se mutuamente. As 
mães que não amamentam e as mulheres grávidas também são benvindas a unir-se ao grupo. Ao ler as experiências 
de outras, muitas decidem amamentar a seu próximo bebê. 

Manter minha página na internet enquanto apoiava às mães que amamentam, me fez aprender mais acerca da 
amamentação. Uni-me ao programa de Conselheiras de Pares da Malásia, sou voluntária em um hospital local, tive 
cursos online e-Learning sobre saúde, assisti a conferências de amamentação online, e em 2011 passei no exame 
IBCLC e me certifiquei como uma das 23 conselheiras que existem na Malásia. 

Na Malásia, há algumas IBCLCs educadas em chinês. Entretanto, acho que sou a única em tempo total na prática 
privada que oferece oficinas mensais de aleitamento materno e consulta. As outras são médicas, farmacêuticas 
ou nutricionistas. Tenho um papel importante no campo do aleitamento da Malásia. Com minhas habilidades 
em Tecnologias de Informação e conhecimentos e experiências sobre amamentação em chinês, sou capaz de 
utilizar Internet e as redes sociais para proporcionar conhecimentos e apoio em aleitamento às mães chinesas 
da Malásia. 

Agora transformei minha página na web: www.anggugu.com em um blog com artigos em chinês sobre 
aleitamento, similar a kellymom.com. Também transportei meu fórum para um grupo no Facebook que tem 
crescido rapidamente, com mais de 30.000 membros em menos de 2 anos. Anggugu é agora a comunidade de 
aleitamento materno em idioma chinês maior da Malásia! 

-------------------------------------------
Lily Yeoh é uma IBCLC de Cheras, Malásia. É a fundadora de Anggugu, um blog sobre aleitamento em chinês. Desenvolve 

oficinas no Centro de Anggugu Lactation e Sewing Craft.
Email: lily@anggugu.com   Website: www.anggugu.com

5.  Discurso de Boas vindas em PRISMA (Convenção 2015 sobre 
Aconselhamento de Pares em Aleitamento e Criança Natural)

 Nor Kamariah, Malásia

A onvenção PRISMA 2015 foi realizada de 14 a 16 de agosto de 2015. Foi organizada pela Associação de aconselhamento 
de pares em Aleitamento Materno da Malásia em Subang Jaya, Malásia. 150 participantes se encontravam na pré-
convenção que cobria os temas de trabalho de mitigação de desastres e apoio às mães que amamentam nessas 
condições. Havia 250 participantes na Convenção. Em torno de 60% eram do Ministério da Saúde – funcionários 
médicos e especialistas, enfermeiras e nutricionistas. Observados convidados na inauguração: Datuk Dr. Lokman Hakim 
bin Sulaiman, Diretor Adjunto de Saúde Pública, Ministério de Saúde de Malásia; Dato ‘(Dr) Anwar Fazal, WABA (Aliança 
Mundial pro Aleitamento Materno) Presidente Emérito e a senhorita Yeong Joo Kean, Representante de IBFAN-ICDC 
(Rede Internacional de Grupos Pro Alimentação Infantil e Centro de Documentação em Código Internacional).

Desde o início da Aconselhamento de Pares na Malásia em 2010 e da fundação da Associação de Conselheiras 
de Pares da Malásia (MBfPCA) em 2012, houve grande expectativa quanto ao fato de nos reunirmos em uma 
Convenção com outras pessoas interessadas. Felizmente esse dia chegou. 

www.anggugu.com
mailto:lily@anggugu.com
www.anggugu.com
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Agradeço sinceramente a todas as pessoas do 
Comitê Organizador que trabalharam incansavelmente 
organizando a Convenção desde o início. Muitas tiveram 
que trabalhar sozinhas através de redes sociais e nem 
sequer o Mar Meridional da China as deteve. Não foi 
fácil equilibrar suas tarefas diárias com semelhante 
trabalho. Assim é cada uma de nossas voluntárias – 
altamente capacitadas. Receberam apoio e alento de 
seus familiares que compartilhavam a experiência. Esse 
é o costume e a tradição de trabalho que temos e a 
marca da Associação. Portanto, em nome da Associação, 
gostaria de dizer: Seu serviço é muito apreciado! 

O Programa de Aconselhamento de Pares em Aleitamento Materno da 
Malásia começou há 6 anos através da cooperação de 3 organizações de 
aleitamento materno muito importantes no mundo - WABA (Aliança Mundial 
pro Aleitamento Materno), UNICEF e a La Leche League Internacional (LLLI). 
Agora há mais de 500 mães conselheiras de amamentação em toda Malásia, 
incluindo Sabah e Sarawak.

Não é o número de mães conselheiras que treinamos o mais importante, 
é a qualidade de nosso programa. Cada conselheira é eficaz e crê nas funções 
que desempenha em nossa sociedade. Por isso, revisamos continuamente o 
programa para melhorar seus módulos de formação e seu método empregado, 
para assegurarmos que se compreende e se pratica facilmente. 

Nós, no MBfPCA, tivemos muita sorte. Este ano novamente temos feito 
história com o Projeto de Meios sobre Saúde Global (GHMP), que nos 
selecionou para nos associar na ação. GHMP é uma organização internacional 
que tem produzido vários vídeos educativos de saúde. Como sócios, o GHMP 
nos tem dado o privilégio de por à prova seus últimos produtos educativos 
em sua série sobre aleitamento materno. Neste projeto especial, nada menos 
que 38 membros tem sido treinados durante 2 meses. Isto lhe dá um sopro de 
ar fresco a nossas 

sessões de treinamento que estão em curso durante 
os últimos 6 anos. 

Estimadas senhoras e senhores, espero que depois 
da Convenção, todos os participantes se beneficiem 
do conhecimento compartilhado no painel de 
conferencistas. É minha esperança que sejam praticados 
e interiorizados para melhorar as práticas existentes 
com os conhecimentos adquiridos. .

Espero sinceramente que nossa breve reunião aqui 
na Convenção, nos ajude a nos conhecer melhor e a 
reconhecer os diferentes papeis que desempenhamos 

Discurso de boas vindas por Kamariah.

Dato’ Dr. Anwar Fazal em seu 
discurso na Convenção.

Participantes na Convenção.

Comitê 
Organizador 
de PRISMA 
2015.



WABA MSTF – Boletim Eletrônico V13N2�

GR
up

O d
E T

RA
bA

lh
O d

E A
pO

iO
 M

AT
ER

NO
 (G

TA
M)

de acordo com o tema da presente Convenção: “Abraçando Nosso Papel, Tecendo Nossa Rede, Tornando Normal o 
Aleitamento Materno”. Que esta Convenção sele uma relação permanente para apoiar, promover e proteger o 
aleitamento materno no futuro. 

Por último, por favor, aceitem 2 versos de meu poema (em idioma malaio)

Berburu ikan di bukit batu, tidak kusangka terjumpa kangaroo,
Ilmu bukan hanya di buku, juga dari pengalaman dan para guru.

Rupanya ada si kura-kura, besar dari seekor labi-labi.
Gunanya ilmu tiada terkira, bekal manusia di atas bumi.

Tradução: 
A caça de peixes em pedra da montanha, não espera um canguru; 
O conhecimento está mais além dos livros, das experiências e do guru também. 

Parece que existe uma bem pequena tartaruga chamada labi labi. 
O uso do conhecimento é incontável enquanto o homem na terra esteja. 

-------------------------------------------

Nor Kamariah Mohamad Alwi, IBCLC, é mãe de 3 filhas. É fundadora, em 2004, de SusuIbu.com, um centro de apoio 
ao aleitamento materno na qual trabalha como especialista em amamentação. Desde 2012, tem sido a presidente 
da Associação de Aconselhamento de Pares em Aleitamento Materno da Malásia (MBfPCA). Participa ativamente 
na criação de consciência sobre aleitamento materno com o público; estabelece as atividades do grupo de apoio ao 
aleitamento materno e assegura a proteção da amamentação na Malásia. O original discurso de Nor Kamariah em 
Bahasa Melayu (na língua Malaia) está disponível em http://malaysianbfpc.org/prisma2015/speakers/nor-kamariah/
Para os artigos da Convenção PRISMA 2015, veja: https://www.facebook.com/KonvensyenPRISMA2015
E-mail: kamariah@susuibu.com

6.  Vídeos dos Meios de Comunicação de Saúde Global 

A visão dos Meios de Comunicação da Saúde Global é melhorar a atenção de saúde e seus resultados nas áreas 
de escassos recursos, mediante o desenvolvimento de vídeos que “dão vida a” informação de atenção básica de 
saúde, conhecidos como “para salvar vidas”. Há muitos vídeos sobre aleitamento materno que proporcionam 
uma solução simples e eficaz para ajudar ao pessoal da saúde e das comunidades, que adquiram conhecimentos 
e habilidades básicas que possam salvar as vidas das pessoas. Esses vídeos incluem posições de amamentação, 
amamentação durante a primeira hora, ordenha do leite materno, saber se o bebê está recebendo leite suficiente, 
armazenamento do leite materno, ajuda à mãe que amamenta, e muito mais. 

Os vídeos estão disponíveis em Inglês, espanhol, francês, swahili, Lao e Khemer. 
Veja http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/increasing-your-milk-supply/?portfolioID=5623
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/early-initiation-of-breastfeeding/

ApOiO MATERNO: MÃES QuE AMAMENTAM CONTAM SuAS hiSTÓRiAS

Nota Editorial: O Nº 7, 8, e 9 são histórias apresentadas pelo Dr. Prashant Gangal. Obrigada Dr. Prashant.

http://malaysianbfpc.org/prisma2015/speakers/nor-kamariah/
https://www.facebook.com/KonvensyenPRISMA2015
mailto:kamariah@susuibu.com
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/increasing-your-milk-supply/?portfolioID=5623
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/early-initiation-of-breastfeeding/
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 Dr. Pradnya Kedar, Índia

Durante minha gravidez assisti às aulas de assessoramento do Dr. e a sua equipe de apoio à amamentação. 
Entretanto, poucas horas depois do parto, estava cética sobre o êxito da amamentação. Tive problemas 
para posicionar e acalmar meu bebê que chorava. Os pensamentos sobre ter pouco leite (“Pergunta 

universal”) começaram a se arrastar em inúmeras 
sugestões, incluindo a de pessoas mais velhas: que 
devia alimentar com mamadeira. Isso me confundiu e 
me deprimiu ainda mais. Minha formação como médica 
(que acho que era totalmente insuficiente) não me 
protegia nestas águas turbulentas. Felizmente, consegui 
ficar bem em um par de dias. 

Comecei oferecendo alimentos depois do 
aleitamento exclusivo durante 6 meses. Voltei a trabalhar 
quando Ananya tinha 8 meses de idade. Eu estava muito 
estressada por continuar amamentando após a volta 
ao trabalho. Entretanto, o assessoramento da equipe 
do Dr. Gangal, extremamente prestativo, me ensinou 
a arte de extrair e armazenar o leite materno. Minha 
sogra também foi um grande apoio. Eu me preocupava 
com meu bebê e ele era alimentado durante minha 
ausência com meu leite extraído, junto com outros 
alimentos. Infelizmente, não pude armazenar meu leite 
em meu trabalho. Entretanto, consegui ordenhá-lo 
durante minha hora de almoço e assim, manter minha 
produção de leite. 

Quando chegava a casa, amamentava a meu bebê e 
continuava durante toda a noite até a manhã seguinte. 
Quando minha filha estava com 2 anos e meio, comecei 
minha pós graduação em Radiologia e meu horário se 
tornou ainda mais difícil. Mesmo que Ananya estivesse 
comendo bem durante o dia, continuei amamentando-
a durante as noites, em parte para compensar minha ausência durante o dia, e também porque o Dr. Gangal me 
havia informado que o aleitamento materno é importante ainda mais além do segundo ano. Às vezes, era cansativo 
e frustrante, mas meu trabalho duro, minha perseverança e o apoio de minha família deram seus frutos. Senti-me 
muito satisfeita por meu bebê estar recebendo a nutrição adequada e seu peso estar progredindo bem, segundo 
as tabelas de crescimento da OMS. 

Hoje meu bebê tem 5 anos e cinco meses de idade e está muito bem. Quase tenho deixado de amamentá-lo, 
mas de vez em quando, ele me pede a noite e não sinto nenhuma inibição em continuar essa união. Como mãe, 
me sinto orgulhosa e com imenso prazer de tê-lo amamentado com sucesso apesar da necessidade de continuar 
com meu trabalho e estudos. Estou plenamente convencida de que lhe dei a nutrição que estava destinada para 
ela e QUE NÃO DEI MAMADEIRA. Estou muito agradecida ao Dr. Gangal e sua equipe que me deu esse apoio 
maravilhoso e orientação. Sendo eu mesma médica, podia entender a importância e a fisiologia da amamentação 
e isto, em parte me ajudou a atingir esse objetivo. A mensagem principal é que as mães que trabalham podem 
amamentar com sucesso seus bebês. O que se necessita é a vontade de fazê-lo, o trabalho duro, a perseverança e 
o aconselhamento em amamentação adequado. .

Tabela de Peso / Idade de Ananya.
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M) 8.  Meu Caminho de Amamentação

 Regina Jacob, Índia

S ou Regina Jacob, mãe de Alisha, minha filha de 16 
meses, que é o sol em nossas vidas.

Minha gravidez foi a mais confortável possível com 
apenas náuseas durante os primeiros 4 meses. Depois 
disso, minha gravidez foi “de vento em popa”. Comecei 
a ler sobre aleitamento materno quando estava grávida. 
Estava completamente convencida dos benefícios da 
amamentação. 

Quando Alisha nasceu em 22 de março de 2014, 
imediatamente após o parto, o médico a posicionou 
no peito e foi uma sensação celestial. Um especialista em amamentação me ensinou a amamentar e felizmente, 
Alisha pegou corretamente desde o início. Preocupei-me apenas durante os 2 primeiros dias, já que despertava e 
chorava. Temia que minha alimentação não fosse suficiente.  

Entretanto, o pessoal do hospital foi de grande apoio e não a alimentou com fórmula. Tenho ouvido de outras 
amigas que isto é uma prática rotineira em outros hospitais. Depois que me deram alta ao terceiro dia, cheguei 
em casa e continuei amamentando apenas com a ajuda de uma almofada. 

Quando fomos consultar com o pediatra de Alisha, o Dr. Gangal, aos 19 dias, me surpreendi em observar 
que seu aumento de peso não foi satisfatório. A equipe de consultores de aleitamento materno do Dr. Gangal 
me pediu que lhes mostrasse minha forma de amamentar e me ensinaram a maneira correta de alimentar a Ally. 
Depois disso, minha viagem pela amamentação foi de “vento em popa”. 

Outra cruz no caminho e tomada de decisões que tive que fazer foi quando tive que voltar a trabalhar com 
Alisha de 4 meses de idade. Queria amamentar exclusivamente durante 6 meses, mas não podia renunciar ao 
trabalho! O Dr, Gangal sugeriu que tentasse estender minha licença por mais um mês. Assim que tive oportunidade 
e para minha surpresa, a empresa e os administradores apoiaram minha decisão. Portanto, eu consegui 1 mês a 
mais para amamentar exclusivamente Alisha.:)

Depois, aos 5 meses, não estava segura de como ia continuar com a amamentação. O Dr. Gangal sugeriu 
que eu lesse um livro chamado Hijas de Hirkani. O livro me inspirou já que tem muitos exemplos de mulheres 
que conseguiram alimentar seus bebês, inclusive com trabalhos muito agitados. Armada com este conhecimento 
comprei uma bomba elétrica e comecei a construir meu estoque de leite materno e foi minha melhor decisão! 

Quando comecei a trabalhar, Alisha ficava em casa de minha mãe e ela lhe dava meu leite. Não foi nada fácil, 
já que ordenhava meu leite pela manhã no trabalho, e a amamentava a noite. Foi um desafio físico. Houve muitos 
momentos em que quis desistir e tomar o caminho mais fácil. Mas quando me acordava e amamentava em lugar 
de dar fórmula, decidia continuar. Agradeço a meu marido, minha mãe, pai e família por me acalmar e me motivar. 
O prazer que experimentei quando Alisha se consolava com a amamentação e o amor que experimento quando 
ela me abraça, é algo que não se pode descrever com palavras. 

Tenho sentido muita pressão do grupo de amigos que me dizem que a fórmula é conveniente e que isto 
pode facilitar minha vida para poder sair, viajar, etc. Mas eu me sinto aliviada por estar amamentando-a e que 
a amamentação é muito mais fácil que esquentar o leite à noite e esterilizar os utensílios, etc. Também é mais 
conveniente viajar com um bebê que mama. Não há necessidade de levar nada adicional. Alisha tem agora 16 
meses de idade e nossa viagem continua! Tenho a esperança de que possamos continuar neste caminho até que 
tenha 2 anos ou até que ela decida que  tenha tido suficiente Duddu de Mumma! ! 

9.  O Melhor Presente de Mãe!
 Shubhada Chaukar, Índia

Minha filha tem 15 anos, é adolescente. Estou feliz por ela ainda estar muito próxima a mim emocionalmente. 
Toda vez que se sente mal ou cansada, me abraça mudando seu estado de ânimo. Ela compartilha todos os seus 
sentimentos comigo. Muitas de suas amizades adolescentes não são próximos a suas mães e pais, porque consideram 

Regina Jacob e seu bebê Alisha.
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que já têm idade suficiente para seguir sozinhos. Mas, 
minha filha não gosta de estar emocionalmente longe 
de mim. Seu coeficiente intelectual (Quota Inteligente), 
EQ (inteligência emocional) e SQ (Inteligência Social) 
e rendimento acadêmico são excelentes. Isso, eu acho 
, é graças ao meu período de amamentação até seus 
3 anos. 

Como e por que eu faço? A ideia em si me leva de 
volta para quando a amamentava. Quando ela tinha 3-4 
meses de idade, entrei em contato com o Dr. Prashant 
Gangal e a equipe BPNI- Maharashtra. Também traduzi 
o Manual de Amamentação de BPNI, do inglês ao 
Maratí*. Foi então quando me inteirei dos benefícios 
do aleitamento materno para a saúde física, emocional 
e para o apego. Isto me convenceu a amamentá-la por mais tempo. Dei-lhe leite materno por mais de 3 anos até 
que ela entrou no jardim infantil. 

Li durante a gravidez acerca de aleitamento materno. Dei amamentação exclusiva até os 5 meses de idade, 
sem nem sequer oferecer uma só gota de água. Então, pensei que tinha que começar o desmame já que voltava 
ao trabalho. Eu era uma jornalista com longas horas de trabalho. Foi muito difícil amamentar enquanto trabalhava. 
Mas, tive a felicidade de obter a orientação oportuna do Dr. Gangal. Sugeriu que eu falasse com a Administração. 
A princípio resisti pensando que ia pensar que eu aproveitava da maternidade. Mas depois, estava convencida de 
que era o melhor para o bebê! Isso também me fez recordar uma famosa frase de John Kennedy – “As crianças 
são o recurso mais valioso do mundo e são a maior esperança para o futuro”. Portanto, escrevi que desejava 
uma permissão para trabalhar por meio período durante 3 meses, para poder amamentar meu bebê. Para minha 
surpresa, me deram a permissão facilmente! A confiança que havia construído durante quase 9 anos no jornal, 
deu seus frutos! Portanto, trabalhei em tempo parcial durante outros 2–3 meses, e isto me ajudou a continuar 
amamentando pelo menos 4 vezes ao dia até que completou 9 meses. Inclusive, depois de começar a trabalhar por 
tempo integral,  amamentava duas vezes por dia. E a amamentação a noite continuou até seus 3 anos. O Dr. Gangal 
me pediu que enviasse minha história de sucesso para a La Leche League para um Projeto Internacional sobre um 
Livro. Para minha surpresa, foi publicado no livro – HIJAS DE HIRKANI. Este livro é uma recopilação de histórias 
inspiradoras escritas pelas mães de todo o mundo que continuaram a amamentação enquanto trabalhavam. 

Agora que sou a orgulhosa mãe de uma filha que se aproxima dos ‘Doces 16’, meu sentimento é que “O Aleitamento 
materno é o melhor presente de uma mãe para seu bebê na Terra”. 

* Marathi é uma língua indígena falada principalmente no estado de Maharashtra, Índia.

10.  Amamentando Meus Trigêmeos e 
Mais Além

 Alyssa Sheedlo, E.E.U.U.

Pouco depois de comemorar a notícia do milagre de 
ter 3 bebês crescendo dentro de mim, minha mente 
acordou à logística de ter trigêmeos. Como vou 
mantê-los? Quantas fraldas necessitaremos? Como 
vamos acomodar três berços na casa ou três assentos 
no carro? Como vou ser capaz de alimentar os três? 
Como dietista de WIC (Mulheres, nutrizes e crianças) 
estava muito bem informada sobre os benefícios do 
aleitamento materno e queria fazer todo o possível 
para a amamentação de meus bebês. Inicialmente, fiz 
uma meta pequena e queria ir pondo à prova e ver 

Shubhada Chaukar e sua filha de 15 anos.

Trigêmeos ao nascer.



WABA MSTF – Boletim Eletrônico V13N212

GR
up

O d
E T

RA
bA

lh
O d

E A
pO

iO
 M

AT
ER

NO
 (G

TA
M)

como me saía, sem me pressionar para dar 100% de 
leite materno. Eu não sabia se iriam ser prematuros 
como diziam os médicos ou se seriam capazes de pegar 
o peito de imediato, mas quando chegou o momento 
de tê-los há quase 36 semanas, soube que teríamos 
uma oportunidade. 

Em 24 de julho de 2014 Deus nos abençoou com 
3 bebês perfeitamente sadios ou sem deficiência de 
nascimento. Tão logo pude, na sala de recuperação de 
minha cesárea, comecei nossas primeiras mamadas, e 
para minha surpresa todos pegaram com força o peito, 
sem nenhuma dificuldade! Durante nossa permanência 
de quatro dias no hospital, não encontramos problemas. 
Comecei a ordenhar meu leite depois de amamentá-los para aumentar minha produção de leite. Outro objetivo 
inicial era evitar a mamadeira durante, pelo menos, o primeiro mês. Entretanto, depois de dizer isso ao maior 
número de enfermeiras e pessoal do hospital, eles não me escutaram e deram aos bebês 29,57 ml de fórmula 
enquanto estavam me transferindo para o quarto. Nesse momento me aborreci muitíssimo porque não me 
escutaram sendo a mãe e temia que meus bebês não quisessem mais pegar o peito. Mas felizmente, tão logo 
chegaram ao meu quarto começamos novamente a alimentação e continuamos com a ordenha extra. Eu seguia 
sem querer mamadeiras, mas a pressão das enfermeiras fez com que eu me rendesse e permiti que lhes dessem 
um pouco de meu leite ordenhado com fórmula enquanto aumentavam de peso e continuava com a amamentação 
frequente.  

Quando voltei para casa com os bebês ao quinto dia, me pus em contato com uma especialista certificada 
em amamentação. Com uma balança para bebês, pesava todos pré e pós-amamentação e avaliava a pega e a 
transferência de meu leite, ajudando-me a compreender que os bebês estavam recebendo suficiente leite com a 
amamentação e que a suplementação não era necessária! Tive a oportunidade de alugar uma bomba hospitalar 
através de meu seguro, para me ajudar a armazenar o leite para quando voltasse a trabalhar, porém enquanto eu 
estava em casa com minha licença maternidade, os amamentei totalmente. A amamentação foi à demanda, porém 
tendo três bebês, quando um queria mamar, os outros também...os bebês dormiam em um berço juntos, em nosso 
quarto as primeiras duas semanas, depois passaram a bercinhos individuais. Meus familiares ficaram ajudando às 
noites durante as primeiras semanas; meu marido trocava as fraldas e trazia os bebês para eu amamentá-los. 
Começamos com o que chamamos de “roda chirriante” que consistia em dar peito primeiro ao mais faminto e 
por ao mesmo tempo o bebê nº 2. Depois que o nº 1 e nº 2 terminavam, o bebê nº 3 mamava de ambos os peitos, 
porém, muitas vezes, se satisfazia com apenas um. Isto se converteu em uma espécie de rotina enquanto estava 
em casa, durante a licença maternidade de 10 semanas. 

Após 8 semanas, meu chefe me permitiu voltar ao trabalho em tempo parcial e retomei o tempo integral 
apenas após de 12 semanas.  Trabalhar para o Programa de Mulheres, Nutrizes e Crianças fez com que minhas 
supervisoras estivessem anuentes para me permitir tempo e espaço que necessitava para ordenhar meu leite no 
trabalho. Tive a sorte de estar rodeada de mães conselheiras de pares de nosso programa e minha supervisora 
era também uma IBCLC, o que me permitiu ter respostas e alívio frente a qualquer medo sobre a ordenha e 
a produção de leite suficiente. No trabalho, nunca me questionaram sobre quanto tempo ou quantos meses 
continuaria ordenhando meu leite. De fato, nossa organização inclusive definiu uma política para permitir que 
as mães pudessem ordenhar seu leite durante a jornada de trabalho, e este tempo era custeado. É claro, eu não 
abusava do tempo permitido e tinha uma rotina para limpar a bomba de extração e não interromper minha 
jornada de trabalho em demasia. Continuei usando minha bomba hospitalar e dava peito a eles quando estava em 
casa. Tudo terminou sendo um sucesso surpreendente. Tive a oportunidade de produzir mais que leite suficiente 
e manter um bom armazenamento. Num momento, tinha um excesso de mais ou menos 29 litros de leite 
congelado. Nesse momento, comecei a oferecer esse leite cada dois meses, a uma amiga com um bebê adotado 
não amamentado.  

Aos 6 meses introduzi sólidos e foi maravilhoso. Rapidamente começaram a progredir e a se alimentar de 
frutas, verduras, grãos inteiros e carnes e continuaram mamando sem nenhum suplemento lácteo. Agora, aqui 
estamos justamente depois de completarem um ano e apesar das poucas mamadeiras de fórmula no hospital (não 

Trigêmeos com um ano.
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desejadas), nossos pequenos têm crescidos até convertidos em crianças sadias com a ajuda da melhor nutrição, 
o leite materno.  

Entesouro os momentos que amamento meus bebês e adoro o vínculo que foi criado com cada um. Há pouco 
fiz um curso para tornar-me uma especialista credenciada em amamentação e me alegro em poder servir melhor 
minhas clientes e amigas que estão amamentando seus bebês.  

-------------------------------------------
Alyssa Sheedlolives vive nos subúrbios de Chicago, Illinois, E.E.U.U. Está casada com Jacob há 6 1/2 anos; trabalha para 

o programa WIC (um programa de nutrição para mulheres, lactantes e crianças)  que promove a alimentação saudável 
para as mulheres grávidas e puérperas e para crianças de até cinco anos; também promove a amamentação). Alyssa 
trabalha lá há 2,5 anos. É uma dietista registrada e agora Certificada em Aconselhamento de Amamentação através 
de ALPP (Academia de Políticas e Práticas de Amamentação). E-mail: alyssa.sheedlo@gmail.com

11. Testemunho de Amamentação de María Carrasquilla – Parindo e 
Amamentando após um Câncer de Mama

 Marìa Carrasquilla, México

Engravidar aos 44 anos depois de um câncer de mama foi o que de mais 
belo pude passar. O fato de ver uma célula de vida crescendo em meu 
corpo depois de ter visto as células anormais do câncer, me devolveu 
a fé em muitos sentidos. Foi aí que começou minha preocupação por 
obter uma amamentação comprometida com meu filho.  

Nunca fui uma fanática da amamentação; tenho um filho mais 
velho que amamentei 4 meses, e minha filha amamentei 7 meses, e em 
ambos casos fazia de maneira mista utilizando também fórmula. Estas 
experiências com a amamentação foram remotas e fazia bem porque 
eu considerava que era meu dever, nunca me informei, nem estudei 
mais sobre esta prática, tampouco a desfrutei. Os pediatras não me 
motivaram com o tema, inclusive um chegou a me dizer, quando lhe 
perguntei quanto devia amamentar minha filha, que isso dependia do 
quão caídos queria ter meus peitos.  

Havia ouvido nessa época sobre a La Leche League, mas tinha a ideia de que era um grupo de mulheres muito 
centradas na maternidade, e eu sempre me senti muito feminista, independente, amante do trabalho, e que via 
nessas questões de criança uma prisão a mais, imposta por uma sociedade machista. Mas a Vida, esta grande Mestra, 
nos coloca onde temos que estar para aprender algo que necessitamos, e o certo era que eu tinha muito que 
aprender sobre amamentação, sobre meu corpo e seu valor, sobre ser mulher neste mundo e nesta época. Eu que 
era uma mamãe quase graduada, no tema da amamentação me vi como um aprendiz junto às mães primíparas.   

O apoio que tem me oferecido a La Leche League tem sido inestimável. Quando procurei o grupo, preocupada 
porque não sabia se ia poder alimentar meu bebê com um só peito me mostraram com paciência e amor que era 
possível. Hoje temos chegado, meu filho Eliam Santiago e eu, aos 15 meses de amamentação sem utilizar fórmula 
na maior parte do tempo (só tivemos um breve período de aleitamento misto entre o segundo e terceiro mês, 
mesmo podendo superar graças à assessoria das líderes da Liga). E vamos por mais, desejo um desmame natural, 
e mesmo que os oncologistas me reneguem e me sugiram deixar a amamentação porque meu filho está “grande”, 
eu espero dar a ele mama todo o tempo que necessite. Desejo que meu único peito siga pleno de mel, de magia 
e de vida. 

Tenho aprendido muito mais sobre amamentação. Tenho elaborado uma nova ideia sobre ser mãe, abandonei 
mitos e me fortaleci como mulher. Finalmente, o câncer me tirou um peito, mas me deu melhores olhos e um 
novo entendimento da vida que anseio me acompanhe sempre e em todos os tropeços que deva enfrentar. Só 
me resta agradecer infinitamente o apoio que oferecem mulheres como Angélica e Alejandra, sem elas nada disso 
teria sido possível.

-------------------------------------------
María Carrasquilla Ospina compartilhou sua experiência via Angelilka Torrez líder da La Leche League do México.

María Carrasquilla Ospina e seu 
filho Eliam Santiago.

mailto:alyssa.sheedlo@gmail.com


WABA MSTF – Boletim Eletrônico V13N214

GR
up

O d
E T

RA
bA

lh
O d

E A
pO

iO
 M

AT
ER

NO
 (G

TA
M) 12.  Uma Viagem Inesperada

 Georgina Van Winghem, Reino Unido

Primeira mamada - dez minutos de vida,
Um segundo da história não escrita tem começado.

Pelo emaranhado, pele enrugada.
Como uma até que o cordão deixou de pulsar.

Cinco dias de idade. Inchado. Ardente.
Tu e eu - Ainda estamos aprendendo.
Dias plenos de lágrimas, noites longas.

Mas através do túnel, vemos a luz.
Seis semanas de idade, agora cada vez mais forte.

Onde está meu leite para acalmar tua fome?
Em meu peito é onde estás feliz;

Suficiente Leite! Uma fralda amarela.
Três meses têm passado sem que eu desse conta;

O tempo se nos escapa e segues crescendo.
Cabelo suave e sedoso, a pele como seda;
Ponteiros que dão voltas, leite suficiente.

A metade de um ano tem passado desde que chegaste;
Tomas meu leite, tens florescido e prosperado.

Agora tratas de comer de meu prato,
Deixando-te todo sujo (e o piso também!).

Como aconteceu isto? Passou um ano!
“Ela vai amamentar até os cinco!” é o temor geral.

Um fundo estranho, um dedo no nariz;
“Relaxa-te”, lhe digo, “vamos ver como vamos”.

Dezoito meses de idade e aqui estamos.
Nunca acreditei que chegaríamos tão longe.

A vida nunca é como se quer,
Assim, por hora nós estendemos nossa viagem …

-------------------------------------------
Georgina tem 28 anos e mora com seu esposo e dois filhos em Durham, Inglaterra. É uma apaixonada pelo aleitamento 

natural em um lugar onde as taxas de amamentação são as mais baixas do Reino Unido. Escreve com frequência 
acerca do aleitamento materno em seu blog, kohlmama.com.

E-mail: georgina.thomson16@gmail.com

Nota Editorial: Se você amamentou ou está amamentando ou conhece alguém que esteja fazendo isso, por favor, 
compartilhe a experiência. 

ApOiO pATERNO 

13.  Cinco Maneiras de Apoio às Mães Lactantes (Da Perspectiva do Papai)
 Danny Pitt Stoller, E.E.U.U.

Quando leio artigos e histórias acerca da amamentação, frequentemente encontro o comentário de que 
o aleitamento materno dá um papel menor ao papai. E ainda, só é mamãe quem pode amamentar, e 
então, como pode o papai vincular-se ao seu filho? Este comentário sempre me surpreende porque 

minha experiência não foi assim, em absoluto. Tenho dois filhos, e ambos amamentados. (Eles subsistiram com 

kohlmama.com
mailto:georgina.thomson16@gmail.com
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aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis ou sete meses, 
e continuaram a amamentação durante um período significativo, depois 
da introdução de alimentos sólidos). Mas, em nenhum momento me 
senti excluído nem tampouco sinto que tive um papel menos importante 
na vida de meus filhos.  

Não sou o pai perfeito, mas acho que tive sucesso em encontrar 
algumas maneiras de me manter envolvido durante o período em que 
meus filhos estavam mamando. Aqui apresento cinco maneiras. (Tenha 
em conta que, apenas estou passando minhas próprias experiências 
como pai, porém estes mesmos pontos se aplicam a outros sem 
distinção de sexo, idade, de gênero, etc.) 

 
1.  Apego ao meu bebê

Quando eu estava em casa com meu primeiro bebê (tirei tempo livre do 
trabalho durante as primeiras semanas),  tinha ele comigo praticamente 
todo o tempo. Levava-o na mochila porta-bebê, sustentando-o próximo ao meu corpo enquanto fazia as tarefas 
de casa, embalava-o para dormir, e até sesta no sofá com meu filho deitado em meu peito.  

Durante este período, o bebê foi amamentado exclusivamente, mas não tive nenhum papel na alimentação. 
Entretanto, a proximidade e a união física entre nós era constante. Eu levava-o até a mãe quando tinha fome, e 
ela amamentava-o. Ainda que estivesse ao peito quase constantemente desde o início, logo teria um par de horas 
entre cada mamada para um montão de tempo para brincar com papai!   

Houve fases em que o bebê ficava muito exigente nas noites. Chorava e se complicava para pegar o peito. 
Então, embalava-o e o ajudava a se acalmar, para que assim estivesse mais disposto a mamar.  

À medida que foi crescendo, desenvolvemos uma rotina para dormir que incluía a mamãe e o papai. Eu levava-
o no carro para que dormisse (dava um passeio “papai especial” que sempre o deixava sonolento) – depois, 
murmurava “leite mamãe” ou simplesmente “Mama”, e então eu me deitava com ele enquanto mamava.
 
2.  Atendendo a mamãe (e a casa)

Além do vínculo com meu bebê, pude apoiar o aleitamento materno 
e as necessidades da mamãe. As mães lactantes podem chegar a estar 
extremamente famintas e sedentas. Sabemos como as mamães grávidas 
comentam com frequência que estão “comendo por dois”. Bom, as 
mães lactantes estão de fato comendo para dois! Quando a mamãe 
e o bebê estão colocados comodamente no sofá ou numa poltrona, 
é inconveniente que a mamãe tenha que levantar-se e preparar sua 
refeição. Trazer sua refeição e bebida é uma forma importante de ajudar 
o aleitamento materno.

Na mesma linha, há mil coisas para fazer na casa e, se for possível, a nova mãe não deveria ter que pensar 
em nada disso. Se você é um pai que faz 50% das tarefas da casa, é provável que pense que está fazendo um bom 
trabalho; mas neste caso, o 50% não são suficientes! Quando o bebê mama, é um bom momento para que você 
recolha coisas do chão, lave a roupa e os pratos, vá comprar fraldas, alimentos, ou outra coisa. As diligências e 
tarefas da casa podem parecer triviais, mas não o são. Ao cuidar dessas coisas você torna possível que a mãe se 
concentre nas dela.. 
 
3.  Advogar pela mamãe – em casa

Durante as primeiras semanas e meses, você pode ter uma grande quantidade de visitas. Os amigos e familiares 
querem ver o novo bebê! Tudo bem, mas lembre-se de que a mãe está se recuperando do grande acontecimento 
do nascimento, e está se adaptando a sua nova vida como mãe. Provavelmente ela não quer ser a anfitriã e pode não 
querer visitas, em absoluto. Inclusive, familiares que vem “ajudar” são provavelmente menos úteis do que pensam. 
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Não estou dizendo que deva rechaçar todas as ofertas de ajuda, mas é necessário combinar com sua esposa antes 
de convidar toda a tribo para vir passar a tarde – e tem que saber dizer não às coisas que aborrecem. Escute os 
sentimentos da mamãe, proteja sua privacidade e respeite sua necessidade de ter um espaço tranquilo.  

Além disso, o aleitamento materno em si é um tema brilhante e (como todos sabem) todo mundo tem uma 
opinião. Seu pai, mãe, irmã, irmão, sua melhor amiga, etc., provavelmente vão dizer o que pensam (acerca de 
quanto deve mamar, com que frequência, quando e onde fazê-lo, etc., etc.). Tudo bem, mas não deixe que a família 
interfira no processo da tomada de decisões de sua família. Nunca deixe que a nova mãe seja pressionada, fique 
envergonhada, seja julgada ou intimidada. Seja seu ativo defensor. Quando ela se sentir muito cansada ou muito 
constrangida para falar, você pode falar o que ela gostaria de dizer. 
 
4.  Então, qual é o papel do casal nesta lista?

Mais uma vez, é necessário defender a mamãe. Se ela está amamentando 
seu bebê em público, existe a possibilidade de alguém a assediar ou 
importuná-la (acontece com muita frequência). A mãe nesta situação 
pode se sentir vulnerável ou inclusive envergonhada e você pode fazer 
seu trabalho colocando-se do lado dela. Que fique muito claro que ela 
está exercendo seus direitos, e que interferir é uma forma de importuná-
la. (Espero que esteja claro que não estou dizendo que você deve falar 
por ela porque ela é perfeitamente capaz de falar por si mesma! Mas, 
pode haver momentos que ela prefira algo vindo de você).  

5.  Apoio à relação de amamentação

Desta maneira você é um defensor da família em seu círculo de amigos ou frente a estranhos em público. Mas, 
aqui vem a parte mais sensível. Você tem que ser o defensor mais forte e o maior partidário, inclusive quando não 
há ninguém mais ao redor. Você pode apoiar a mamãe apenas tendo uma atitude positiva, saudável e alentadora 
sobre o aleitamento materno.   

Falei da forma em que as mamães podem ser intimidadas ou envergonhadas por pessoas que conhecem e por 
estranhos quando amamentam em público. Mas, infelizmente, às vezes, a vergonha e o julgamento vêm do próprio 
marido. Nem todos os papais estão apoiando totalmente o aleitamento materno, e isto pode ser um obstáculo 
real para fazer funcionar. Se o pai revira os olhos, duvida ou simplesmente desaparece cada vez que a mãe está 
amamentando, como se sentirá a mãe? Como vai estar segura de que tem seu apoio moral para enfrentar os 
desafios que possam surgir?   

Alguns papais realmente se sentem ameaçados pelo aleitamento materno. O pai pode sentir que o bebê 
o tenha rechaçado de algum maneira, que já não tem mais abraços especiais para ele, que o corpo-peitos se 
transformaram, de ser uma fonte de excitação sexual para...algo mais.   

Bom, é certo que as coisas vão mudar, ao menos por um tempo. Depois de amamentar toda a noite e o dia, 
existe uma boa possibilidade de que a mãe com sono, não vá querer que 
a toquem neste momento. Porém, não temas. Lembre-se, é seu filho que 
está recebendo todo esse amor, atenção e alimento. Sinta-se tranquilo e 
feliz de que sua criança preciosa está recebendo o melhor que se pode 
proporcionar.   

E você não está sendo substituído. Esta é uma oportunidade para 
dar um passo adiante e ser um esposo e pai incrível; se já o faz, você será 
mais importante para ela que nunca. E quanto a esses mimos especiais 
entre você e sua companheira, não se preocupe, pois vão voltar também. 
Se você foca em sua companheira e é seu defensor inquebrantável, sua 
relação (incluindo a parte romântica) é quase segura que se aprofunde 
e floresça.    

*  *  *  *  *
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Como disse, não sou perfeito. (Podia definitivamente aprender de meus próprios conselhos a respeito das tarefas 
da casa!) Não existe tal coisa como uma mãe e um papai perfeitos. Mas, me sinto orgulhoso das maneiras que 
ajudei a cuidar de meus filhos, incluindo as maneiras que tenho apoiado o aleitamento materno. 

Uma das coisas que me ajudou foi ter um grande modelo a seguir. Meu próprio pai me tem mostrado quão 
maravilhoso pode ser um amante e enriquecedor papai. O que me dá mais orgulho é que estou transferindo isto 
a meus dois filhos; os educo com atitudes saudáveis sobre o amor e a criança, sobre os homens e as mulheres, e 
como entre todos, como família, nos apoiamos mutuamente.   

-------------------------------------------
Danny Pitt Stoller ensina Inglês e teatro em uma escola secundária pública na cidade de Nova Iorque. Sua esposa, 

Wendy Wisner, é uma especialista em aleitamento que com frequência escreve sobre a maternidade e a amamentação. 
Moram em Nova Iorque com seus dois filhos. Contate a Danny no Twitter (danny_anno). 

Nota Editorial: o artigo anterior foi publicado em http://www.thebadassbreastfeeder.com/5-ways-partners-can-
support-breastfeeding-moms-a-dads-perspective/ e foi publicado com permissão do autor. 

14.  Não à Posição Formulista sobre Aleitamento Materno
 Ernest Prakasa, Indonésia

Pegue uma parte de homem divertido e uma parte de um pai dedicado que sabe o que é melhor para a saúde 
infantil, e você tem Ernest Prakasa, o primeiro cômico da Indonésia que tem percorrido todo o país. Em abril 
de 2011, Ernest e 7 amigos estabeleceram Auah ASI, Iniciativa de Pais Pró Amamentação da Indonésia, que luta 
com valentia frente as corporações que obrigam a  consumir produtos como fórmulas infantis e que violam as 
regulamentações de comercialização. 

Ernest e Ayah ASI também educam os pais sobre aleitamento materno, não apenas porque é mais nutritivo 
para o bebê, mas porque cria um vínculo importante. Eles têm publicado o livro Catatan Ayah Asi, agora em sua 
terceira edição. Veja o vídeo onde Ernest Prakasa fala sobre Não à Posição Formulista sobre Aleitamento Materno 
https://www.youtube.com/watch?v=qioqB7IKRlI&feature=youtu.be feature=youtu.be publicado em 26 de junho 
de 2013.

15.  Dê ao Papai o que Ele Merece
 Peggy O’Mara, E.E.U.U.

Os homens não recebem suficiente atenção durante a gravidez e a maternidade. Espera-se que sejam uma 
torre de fortaleza para sua companheira, mas de fato, os novos pais enfrentam sua própria experiência, única e 
desafiante. 

O antropólogo EB Taylor usou o termo “couvade” para descrever os rituais interculturais que os homens 
fazem durante as gestações de suas esposas. Em Papua Nova Guiné, por exemplo, os pais constroem uma cabana 
fora da aldeia e faz mímica sobre as dores do parto até que nasça o bebê. Os pais nos tempos modernos 
desenvolveram sintomas de gravidez: aumentam de peso, têm mudanças hormonais, transtorno do sono e náuseas 
pelas manhãs.  

Um estudo em 2006 mostrou que os papais podem obter mensagens encontradas durante a gravidez. 
Como a participação do pai na gravidez e no parto pode ser estimulada, o pai frequentemente sente que está 
encaminhado. O pai “grávido” também pode se sentir marginalizado nas aulas de preparação para o parto que se 
focam unicamente na experiência da mãe; que se inclua também na preparação para o parto e para a paternidade, 
que é mais apropriado. A posição superior da mãe com o bebê recém-nascido, ainda que natural e esperada, pode 
ser estressante para o pai; e enquanto que ele apoia o aleitamento materno, pode se sentir inferior.   

De acordo com um estudo realizado na Austrália em 2012, os papais também sofrem depressão pós-parto 
(PPD), em uma taxa ligeiramente superior à das mamães. Os papais menores de 30 anos têm uma probabilidade 
40% maior de PPD. Portanto, vamos dar a eles nosso apoio; nós necessitamos.  

http://www.thebadassbreastfeeder.com/5-ways-partners-can-support-breastfeeding-moms-a-dads-perspective/
http://www.thebadassbreastfeeder.com/5-ways-partners-can-support-breastfeeding-moms-a-dads-perspective/
https://www.youtube.com/watch?v=qioqB7IKRlI&feature=youtu.be
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-------------------------------------------
Este artigo foi publicado em junho, 2015 por Peggy O’Mara em Living Well, Natural Family. 
http://www.peggyomara.com/2015/06/15/father-in-his-own-right/

16.  Definindo Meu Papel como Pai Lactante
 André Vitor Sica de Moraes, França

T enho 30 anos e sou pai de Sandro, um bebê com muitas necessidades, que está cheio de vida, e agora tem 14 
meses. Ainda que estivesse desejando ter um filho há muito tempo, minha esposa e eu nunca havíamos discutido 
exatamente sobre o parto ou o aleitamento materno. Entretanto, temos escutado histórias belas de minha família 
brasileira, em especial de minha irmã que está criando suas filhas de uma bela maneira que tem muito sentido para 
nós: parto natural, amamentação à livre demanda, respeitar e ouvir as crianças.   

Quando minha esposa ficou grávida, pensamos no que gostaríamos em nosso plano de parto e nos primeiros 
meses de nosso bebê. Tínhamos uma grande referência (uma matrona) para a gravidez e seu seguimento consolou 
nossas decisões. Também tivemos a oportunidade de participar de sessões de discussão para futuras mães e pais 
em nosso hospital maternidade em Paris. Recomendo muito este tipo de grupos; ter estas conversações entre 
homens ajuda a falar com mais liberdade. Os papais estão frequentemente preocupados com o aleitamento 
materno e os possíveis desafios que enfrentam em seu papel de pais. Como vincular-se com seu filho; que ocorre 
se o bebê está muito tempo com sua mãe?    

Tão logo nasceu, Sandro aprendeu a mamar como um rei. Havíamos ouvido tantas histórias de dificuldades e 
problemas durante a amamentação que estávamos preparados para o pior. Mas, ao final tudo saiu bem, naturalmente. 
Eu tinha um desejo tão intenso de passar tempo com meu filho e estabelecer um vínculo com ele. Lembrei-me 
das palavras de nossa parteira: “um bebê necessita comer, dormir bem, e necessita também do contato com seus pais”. 
Fiz tudo que pude para que esse vínculo lhe proporcionasse o que ele necessitava. Cozinhei para minha esposa; 
fiz chá de ervas quando estava amamentando. Testamos vários porta-bebês e desfrutamos dele! Tivemos aulas 
de massagens para bebês e todas as noites lhe dava massagem e foi um momento muito bonito e especial para 
nós.  Dei-lhe banho com muita frequência desde o início em uma banheira Shantala*. Todos estes momentos nos 
têm ajudado a forjar uma união eterna. No que se refere a dormir, simplesmente compramos uma cama maior e 
decidimos pelo co-leito. Inclusive quando sua mãe amamenta para que durma, ele dorme conosco e o vínculo está 
lá. É muito mais fácil que ter que se levantar no meio da noite e preparar uma mamadeira!  

Hoje Sandro tem 14 meses e continua mamando. A lição que aprendi durante estes últimos 14 meses é muito 
clara: o aleitamento materno não é um fator que muda o vínculo entre pais e filhos. As razões estão em outra 
parte: os pais têm que aprender a dar seu tempo, pensar no pai que querem ser, e em que tipo de legado querem 
deixar para seus filhos. Isto para mim é uma das melhores maneiras de aceitar a não permanência nesta vida e 
estabelecer nosso legado. 

-------------------------------------------
André, de 30 anos, Franco-Brasileiro, mora em Montpellier, Sul da França. Sua esposa, Lisa, é parte ativa da La Leche 

League e de suas reuniões em Montpellier; e sua irmã é uma líder da La Leche League do Brasil. 

http://www.peggyomara.com/2015/06/15/father-in-his-own-right/
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M) Nota Editorial: O artigo anterior foi escrito em francês e foi traduzido para o inglês por Herrade Hemmerdinger.

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.

------------------------------------------------------------
A Iniciativa Global de Apoio ao Pai (IGAP) foi lançada durante o II Fórum Global de Arrocha, Tanzânia, em 2002, 
para apoiar pais de crianças amamentadas. 

Em Outubro de 2006, em Penam, Malásia, nasceu a Iniciativa dos Homens. Para mais informação sobre esta 
iniciativa ou para participar, favor escrever ao coordenador do GTH: James Achanyi- Fontem, <camlink2001@
yahoo.com> ou aos responsáveis regionais:
Europa  Per Gunnar Engblom  pergunnar.engblom@vipappor.se
África Ray Maseko  maseko@realnet.co.sz
Ásia do Sul  Qamar Naseem  bveins@hotmail.com
América latina e Caribe Arturo Arteaga Villaroel  arturoa36@hotmail.com

Para mais informação sobre a Iniciativa dos Homens da WABA (MI) veja: 
http://www.waba.org.my/whatwedo/mensinitiative/index.htm
https://www.facebook.com/WabaMensInitiativePage

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.

Nesta edição, homenageamos a TODAS AS MÃES LACTANTES TRABALHADORAS de casa ou 
fora dela, dos setores formais ou informais. As histórias de muitas dessas mães estão no capítulo 
anterior Mães Amamentando Relatam suas Experiências. 

17.  Peggy O’Mara, Editora e Autora de Supporting Breastfeeding/Apoiando a 
Amamentação, E.E.U.U

PPeggy O’Mara foi a editora da revista Mothering, de 1980 
até 2011. Em 1995, fundou mothering.com, e foi redatora 
chefe até 2012. Os livros de Peggy incluem Sala Natural 
Familiar, Ter um Bebê é Natural, e Um Lugar Tranquilo. Ela 
apresentou no Omega Institute, Esalen, Bioneers e La Leche 
League Internacional.

Recebeu o prêmio da Associação de Alunas da La Leche 
League Internacional em 2001, o prêmio de Mulheres pela Paz 
do Dia Internacional de Oração pela Paz em 2002, o prêmio 
de Valor do jornalismo do Centro Nacional de Informação 
sobre Vacinas em 2009, o prêmio de Conquistas para Toda 

a Vida da Rede Holística de Mamães em 2013 e cinco prêmios Maggie pelo jornalismo de serviço público da 
Associação Western Publishing.  

mailto:pergunnar.engblom@vipappor.se
mailto:maseko@realnet.co.sz
mailto:bveins@hotmail.com
mailto:arturoa36@hotmail.com
http://www.waba.org.my/whatwedo/mensinitiative/index.htm
https://www.facebook.com/WabaMensInitiativePage
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Peggy está nas juntas assessoras de Attachment Parenting International, Best for Babes, La Red Holística de 
Mamás, Masaje Infantil E.E.U.U., Intact América e Oak Meadow. Ela é mãe de quatro filhos adultos e avó de dois. 
Peggy morou em Santa Fé, Novo México, E.E.U.U. durante 30 anos.

-------------------------------------------
http://www.peggyomara.com/about-me/

Nota: No Vol.14, Nº 1 do Boletim eletrônico do GTAM, com muita honra incluímos um artigo de Peggy sobre suas 
experiências pessoais de aleitamento materno e seu trabalho de promoção e apoio à amamentação.   

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

NOTÍCiAS dO MuNdO dA AMAMENTAÇÃO  

18.  Trezentas Mães Amamentando na Estreia de um Vídeo que Cria Consciência

Em conjunto com o Mês Mundial do Aleitamento Materno em agosto de 2015, a Rede de Defensores do 
Aleitamento Materno (TBAN) deu a conhecer o primeiro vídeo BFriendly – Amizade com o Aleitamento 
Materno, no Evento Presente de Amor organizado por TBAN/ Big Latch onde 300 mães se reuniram para 

amamentar em apoio simbólico para normalizar o aleitamento materno na sociedade da Malásia.  
A cerimônia foi inaugurada por Subang Jaya, membro da assembleia Hannah Yeoh e da Aliança Mundial Pró 

Aleitamento Materno (WABA), por seu presidente emérito Datuk Dr. Anwar Fazal, junto a quatro administradoras 
de TBAN, Gina Yong, Ashley Ho, Daphne Lee e Felicia Súa. O Bazar de Presente de Amor foi um evento de dois 
dias que se celebrou para arrecadar fundos para a produção dos vídeos BFriendly / Amizade com o Aleitamento 
Materno, promover o aleitamento e outras atividades  para a comunidade malaia. O objetivo do vídeo é criar 
consciência de que todos e cada um próximo a uma mãe lactante possa proporcionar facilmente apoio de maneira 
que suavize sua viagem ao aleitamento materno. O vídeo leva a quem assiste a pensar nas muitas maneiras em que 
se pode oferecer apoio às mães que amamentam.     

Este projeto de voluntariado foi encabeçado por Ayuni Zainuddin em 2013, depois de representar a Malásia 
na Conferência Mundial da Amamentação em Nova Délhi, Índia. Ela estava muito inspirada e motivada para 
fazer algo para a comunidade. Convenceu a administração de TBAN, a outras mães que amamentaram e à várias 
que ainda estão amamentando seus filhos, a participarem. Todos se reuniram em TBAN, um grupo de apoio do 
Facebook para ajudar às mães que amamentam. Tornaram-se amigas e trabalharam juntas em alguns projetos de 
voluntariado relacionados com o aleitamento materno, como por exemplo, o KLCC de Flash Mob em 2012 e 
assim, ultrapassaram o Recorde do Livro Malaio de Mais Mães Amamentando Simultaneamente em 2013.    

Juntos formaram a Equipe BFriendly e decidiram produzir um vídeo já que esse ano não havia muitos vídeos para 
promover o conhecimento sobre a amamentação, devido ao alto custo. Como sete mães (a maioria trabalhadora 
em casa) produzem um vídeo sem financiamento? Depois de quase três anos de esforços esgotantes de fazer 
estudos de mercado, comprometer agências e arrecadar fundos através de Indiegogo e o Bazar Presente de Amor 
de TBAN, a Equipe BFriendly finalmente consegue a saída do vídeo antes de sua data limite.

Ayuni espera que este projeto estimule mais campanhas para promover a consciência sobre a importância da 
amamentação. “Esperamos que outras pessoas defensoras tenham a faculdade de levar a cabo o trabalho de aleitamento 
materno nos meios de comunicação para assegurar que as mães e as famílias tenham apoio em cada esquina”.  

“O aleitamento materno é um assunto de todos e todas. Necessita-se de pessoas para criar uma criança, e isso deve 
começar com o estímulo e apoio ao aleitamento materno”, disse Yong. Ela espera que as mães e pais jovens vejam a 
amamentação como opção mais natural para seus bebês.  

O vídeo de 30 segundos mostra três mães que recebem apoio de diferentes maneiras e com isso fazem com 
que seu caminho de aleitamento materno seja mais fácil.  

http://www.peggyomara.com/about-me/
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-------------------------------------------
TBAN é um Grupo de Apoio à amamentação on-line de Facebook   
	 www.facebook.com/BFriendlyMalaysia?fref=ts
 O objetivo do grupo é educar os casais jovens modernos sobre aleitamento materno e fazer do mesmo uma prática 

natural na Sociedade Malaia. Para mais notícias: http://www.thestar.com.my/Metro/Community/2015/08/17/A-video-
to-latch-on-to-300-mothers-breastfeed-together-at-launch-of-awareness-video/

19.  O Banco Interamericano de Desenvolvimento alenta romper o tabu de dar o 
peito em público

 Carmen Fernandez Sanchez, Espanha 

com o motivo da Semana Mundial do Aleitamento 
Materno que foi celebrada de 1 a 7 de agosto de 2015, 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou 
uma campanha nas redes sociais para romper com 
os tabus e animar as mães a estarem orgulhosas da 
amamentação.   

Na América Latina a porcentagem do aleitamento 
exclusivo durante os seis primeiros meses de vida, isto 
é, de alimentar o bebê só e exclusivamente com leite materno, é muito baixa.

Isto preocupa ao BID, pois dar o peito é uma das maneiras mais eficazes de combater a mortalidade infantil. O 
leite materno provê toda a nutrição necessária para cada bebê e evita pneumonias e diarreias, uma das principais 
causas de morte em menores de 2 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF).   

Entretanto, apesar de os benefícios da amamentação serem amplamente reconhecidos, segundo UNICEF 
apenas a praticam 40% das mães do mundo. Na América Latina e no Caribe esta cifra se reduz ainda mais, 
chegando a 37%.

Com todos esses dados na mão, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento pôs em andamento 
a campanha #YoSacoPecho nas redes sociais para 
incentivar às mamães a dar o peito em público, rompendo 
com este tabu presente ainda hoje em muitos países.     

A conta de twitter da divisão de Proteção Social e 
Saúde do Banco @BIDgente recebeu fotos de mães 
orgulhosas de mais de 11 países diferentes, destacando 
Chile, Paraguai, México, Argentina e Espanha. Além disso, 
jornais como El País fizeram eco da campanha, que foi 

www.facebook.com/BFriendlyMalaysia?fref=ts
http://www.thestar.com.my/Metro/Community/2015/08/17/A-video-to-latch-on-to-300-mothers-breastfeed-together-at-launch-of-awareness-video/
http://www.thestar.com.my/Metro/Community/2015/08/17/A-video-to-latch-on-to-300-mothers-breastfeed-together-at-launch-of-awareness-video/
https://twitter.com/BIDgente
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aplaudida nas redes sociais por instituições como a Organização de Estados Americanos, a Organização Mundial 
de Saúde, UNICEF México e a Fundação das Nações Unidas.   

Por outro lado, o BID aposta há vários anos a instalação de salas de amamentação próximas ao trabalho da 
mulher. Está comprovado que além dos benefícios nomeados anteriormente, em médio prazo, a amamentação 
contribui para uma força laboral mais produtiva, já que as mães das crianças que foram amamentadas tendem a 
ausentar-se do trabalho menos dias para cuidar de crianças enfermas.  .

Para saber mais da campanha consultar o blog Primeiros Passos onde também poderá encontrar as fotos das 
participantes: http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/07/31/yosacopecho/

Além disso, mesmo que o BID já tenha finalizado a campanha, se comprometeu a enviar todas as fotos que 
continuam chegando por Twitter para seu blog e para sua galeria. Portanto, todas as mães interessadas neste 
projeto deverão enviar uma imagem dando peito a seu filho ou filha. No tweet deverá aparecer o país da mamãe, 
o lema #YoSacoPecho e nomear para @BIDgente.

Para conhecer mais sobre esta exitosa campanha, veja: http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/07/31/
yosacopecho/
IDB galery: https://www.flickr.com/photos/sclsphidb/sets/7215765615379764�
O País: http://elpais.com/elpais/2015/08/05/planeta_futuro/1438776917_726682.html

-------------------------------------------
Carmen Fernandez Sanchez, Zaragoza, Espanha. Especialista em comunicação no BID; trabalhou anteriormente para 

a rede SER e na Embaixada da Espanha nos E.E.U.U. É licenciada em Jornalismo pela Universidade de Madri, Espanha 
e tem um Mestrado em Comunicação, Relações Públicas e Protocolo de ESERP Escola de Negócios.  

E-mail: carmenfersan1607@gmail.com	

20.  Melhorias com Amamentação em Longo Prazo para Lactantes de Pré-termo
 Mary Sharp, Catherine Campbell, Debbie Chiffings, Karen Simmer e Noel French

INTRODUÇÃO: Os amplos benefícios de amamentar recém-nascidos prematuros, tanto para a saúde da mãe 
como da criança, se tem divulgado amplamente. Entretanto, o estabelecimento e manutenção do aleitamento 
materno para bebês muito prematuros (VP), continuam sendo muito difícil. O objetivo deste estudo foi 
examinar as trocas no aleitamento dos bebês VP através do tempo.    

SUJEITOS E MéTODOS: foram feitos questionários sobre aleitamento materno com duas coortes de mães 
e pais de bebês VP (< 32 semanas) atendidos na unidade perinatal ou na cirúrgica neonatal na Austrália 
Ocidental. 488 crianças conformaram a coorte 1 (C1) (nascidos de 1 de janeiro de 1990 a 30 de junho de 
1992) e 253 a coorte 2 (C2) (de 1 de janeiro de 2011 a 14 de setembro de 2012).   

RESULTADOS: Mais mães (98,6%) iniciaram o aleitamento materno no C2 em comparação com o C1 (65,6%) 
(p<0,001). Além disso, 41,4% das mães no C2 amamentaram durante mais de 6 meses, em comparação com 
25,8% em C1 (p<0,001). Os benefícios do aleitamento materno foram aprovados por mais mulheres na C2 
(45,8%) em comparação com o C1 (11,4%) (p<0,01). As razões para deter a alimentação se mantiveram em 
grande medida consistentes.   

CONCLUSÕES: As melhoras significativas foram evidentes no início e na duração do aleitamento de bebês 
VP através do tempo. Esta melhora se associou com mudanças de atitude nas mães sobre os benefícios do 
aleitamento materno.     

-------------------------------------------
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/bfm.2014.0117
Para correspondência por e-mail: mary.sharp@health.wa.gov.au

http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/07/31/yosacopecho/
https://twitter.com/BIDgente
http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/07/31/yosacopecho/
http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/07/31/yosacopecho/
https://www.flickr.com/photos/sclsphidb/sets/72157656153797649
http://elpais.com/elpais/2015/08/05/planeta_futuro/1438776917_726682.html
carmenfersan1607@gmail.com
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M) 21.  Aleitamento Materno e Nutrição aos 2 Anos de Idade e Risco de Leucemia 

Linfoblástica Aguda e Tumores Cerebrais
 Greenop KR1, Bailey HD, Miller M, Scott RJ, Attia J,  Ashton LJ,  Downie P,  
 Armstrong BK, Milne E

A leucemia aguda linfoblástica (ALL) e os tumores cerebrais infantis (TCC) são duas das formas mais comuns 
de câncer infantil, porém pouco se sabe sobre sua etiologia. Em 2 estudos de caso e controle em todo o país, se 
investigou se o aleitamento materno, a idade da introdução dos alimentos, ou a dieta precoce se associam com o 
risco destes cânceres. Casos de 0 – 14 anos foram identificados a partir das unidades de oncologia pediátrica da 
Austrália entre 2003 e 2007 (ALL) e 2005 e 2010 (CBT) e foram realizados controle através da marcação digital 
ao acaso em todo o país. As mães preencheram questionários e proporcionaram detalhes sobre a alimentação 
infantil até a idade de 2 anos. Os dados de 322 casos ALL, 679 controles ALL, 299casos TCC e 733 controles 
foram analisados mediante regressão logística incondicional. O aleitamento materno foi associado a um menor 
risco ALL [odds ratio (OR) = 0,52, 95% intervalo de confiança (IC): (0,32, 0,84), independentemente da duração. A 
introdução da fórmula artificial dentro dos 14 dias depois do nascimento foi associada positivamente com ALL (o 
CI = 1.57, 95%: 1,03, 2,37), igual ao uso de fórmula como alimentação exclusiva até os 6 meses (OR IC = 1,81, 95%: 
1,07, 3,05). Não foram observadas associações entre o aleitamento materno ou o uso de fórmulas com o risco 
de TCC. Nossos resultados sugerem que o aleitamento materno e o retardo na introdução de fórmula artificial 
podem reduzir o risco da ALL mas não de CBT.

-------------------------------------------
Greenop KR1, Bailey HD, Miller M, Scott RJ, Attia J, Ashton LJ, Downie P, Armstrong BK, Milne E.
1a Telethon Kids Institute, University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25646650

22.  A Influência das Atitudes ante a Alimentação Infantil sobre a Duração da 
Amamentação – evidência de um estudo de coorte na Austrália Oeste Rural

 Kylee N. Cox, Roslyn C. Giglia e Colin W. Binns

ANTECEDENTES: o leite materno é uma fonte ótima de nutrição para crianças durante os primeiros seis 
meses de vida. A promoção e a proteção ao aleitamento materno se refletem na política de saúde pública 
em todo o mundo, mas as taxas de aleitamento materno, nos países em desenvolvimento assim como nos 
industrializados, continuam demonstrando que poucas mães cumprem com estas recomendações. Além de 
fatores sócios demográficos como a idade, e educação, demonstrou-se que os fatores modificáveis, como a 
atitude maternal ante a alimentação infantil, influem na duração da amamentação. O objetivo deste trabalho 
foi descrever a influência das atitudes ante a alimentação infantil sobre a duração do aleitamento materno, nas 
zonas rurais da Austrália Ocidental.

MéTODOS: Uma coorte de 427 mulheres e seus filhos foram recrutados em hospitais da zona rural da 
Austrália Ocidental e seguidos durante um período de 12 meses. Reuniu-se informação sobre os métodos 
de alimentação no hospital e em outros sete contatos de seguimento. A atitude ante a alimentação infantil foi 
medida utilizando a Escala de Atitudes ante a Alimentação Infantil de Iowa e uma pontuação >65 se considerou 
positiva para aleitamento materno.    

RESULTADOS: As mães com uma pontuação IIFAS >65 foram aproximadamente duas vezes mais propensas a 
dar aleitamento materno exclusivo até os seis meses, e aleitamento materno em qualquer intensidade até os 
12 meses. A duração média de aleitamento materno exclusivo para as mães com uma pontuação IIFAS > 65 
foi de 16 semanas (IC 95%: 13,5, 18,5) em comparação com 5 semanas para aquelas com uma pontuação < (IC 
de 95%: 3,2, 6,8) 65 (p, 0,0001). A duração média de qualquer tipo de aleitamento até os 12 meses foi mais do 
dobro de tempo para as mães com uma pontuação IIFAS>65 (48 frente a 22 semanas, p< 0,001).    
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CONCLUSÕES: As mulheres nesta coorte rural que tinham uma atitude mais positiva para o aleitamento 
materno tiveram uma maior duração do aleitamento materno exclusivo, tanto aos seis meses como com 
qualquer tipo de aleitamento até os 12 meses. A investigação adicional sobre as atitudes ante o aleitamento 
de subgrupos específicos, como homens, avôs e avós e adolescentes das zonas rurais, contribuirá para definir 
evidência e ajudar para que o aleitamento seja considerado como o método normal de alimentação infantil.   

-------------------------------------------
Para ler o artigo completo, veja: Diário Internacional de Aleitamento Materno 2015, 10:25 do: 10.1186 / s13006-015-
0048-3 e a versão eletrônica está disponível em: http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/10/1/25
Autores: Kylee N. Cox1, Roslyn C. Giglia12 * e Colin W. Binns1 
* Autor para correspondência: Roslyn C Giglia e-mail: r.giglia@exchange.curtin.edu.au
1 Escola de Saúde Pública da Universidade Curtin, Bentley 6102, Austrália Ocidental, Austrália Centro 
2 UWA para a Investigação de Saúde Infantil da Universidade de Western Austrália, Crawley 6009, Austrália Ocidental, 
Austrália 

* Para informação sobre Escala Iowa - Atitude Alimentação Infantil, consulte http://www.public.iastate.edu/~adelamor/iifas.
htm

23.  O Porquê seu Bebê Não Dorme à Noite
 Patrick Smith, Reino Unido

Patrick Smith entrevistou Peter Fleming, professor de saúde infantil e psicologia do desenvolvimento da 
Universidade de Bristol, Reino Unido e Darcia F. Narváez, professor de psicologia na Universidade de Notre 
Dame, E.E.U.U. e estas foram as conclusões pelas quais seu bebê não dorme toda a noite.

1.  Por que os bebês despertam? Porque se supõe que devam.   
2. De fato, ninguém dorme toda a noite, inclusive os adultos.
3. Os bebês humanos nascem antes que outros animais – necessitam o contato próximo ou um “ventre 

externo”.
4. Os bebê que despertam muito na realidade estão associados com maiores níveis de inteligência e uma melhor 

saúde mental.  
5. Os bebês têm um ciclo de sono muito mais curto que os adultos.   
6. Os bebês necessitam que seus pais mantenham a calma, e deixá-los chorar realmente leva a um grande 

estresse. 
7. Os bebês dormem durante o dia e despertam pela noite para assegurar que recebam toda sua atenção e 

cuidados.  
8. Os bebês não devem ser separados de sua mãe e pai, seja em um quarto separado ou em sua própria cama.  
9. É por isso que o co-leito é uma técnica tão popular em todo o mundo: Os bebês desejam o contato pessoal 

e podem se indispor quando não conseguem.  

Apesar do que possa escutar, e ainda que possa até por em prova sua paciência, é natural que os bebês despertem 
na noite. 

-------------------------------------------
Para o artigo completo, veja:
http://www.buzzfeed.com/patricksmith/its-evolution-baby?bffb&utm_term=4ldqpgp#4ldqpgp
Patrick Smith é o editor UK de BuzzFeed News de London.
Contate  Patrick Smith em  patrick.smith@buzzfeed.com.

http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/10/1/25
mailto:r.giglia@exchange.curtin.edu.au
http://www.public.iastate.edu/~adelamor/iifas.htm
http://www.public.iastate.edu/~adelamor/iifas.htm
http://www.buzzfeed.com/patricksmith/its-evolution-baby?bffb&utm_term=4ldqpgp#4ldqpgp
mailto:patrick.smith@buzzfeed.com
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M) 24.  Construindo Capital Social Através do Aconselhamento de Pares em 

Aleitamento: reflexões de uma avaliação de um serviço voluntário de apoio 
ao aleitamento no North-West Inglaterra

 Gill Thomson, Marie-Clare Balaam e Kirsty Hymers

ANTECEDENTES: O apoio entre iguais (pares) é um método chave para ajudar a construir o capital social 
nas comunidades. Até hoje não existem estudos que descrevam como isso se pode conseguir através de um 
serviço de apoio entre pares ao aleitamento materno. Neste trabalho são apresentados os resultados de uma 
avaliação de um modelo voluntário de apoio entre pares ao aleitamento materno, no noroeste da Inglaterra, 
para descrever como se praticou na comunidade. Este estudo foi realizado de maio de 2012 a maio de 2013.    

MéTODOS: Entrevistas (grupo ou individuais) foram feitas com 87 participantes: 24 mulheres em período de 
amamentação, 13 pessoas que davam apoio entre pares e 50 profissionais de saúde e da comunidade. Os 
dados contidos em 23 informes de seguimento mensais (janeiro de 2011 a fevereiro de 2013) também foram 
recopilados e analisados pelo serviço voluntário de apoio entre pares.  

RESULTADOS: Foi realizada uma análise temática utilizando os conceitos de capital social como um olhar 
teórico. Foram identificados os achados chave para congeniar com ‘laços/união’, ‘criação de pontes’ e formas 
“que unem” capital social. Estas ideias mostram como o serviço de apoio entre pares facilita ‘os laços’ entre 
seus membros, e dentro e entre as mulheres que acessam o serviço; como se “criam pontes” entre os serviços 
com pessoas de diferentes interesses e antecedentes, e como desenvolvem formas ‘que unem’ com os que 
têm autoridade para acessar e chegar às mulheres e promover uma cultura de aleitamento materno. Algumas 
das tensões ressaltadas na literatura sobre o capital social também foram identificadas.   

CONCLUSÕES: as relações horizontais e verticais forjadas com o apoio entre pares e com a comunidade tem 
permitido que o apoio entre pares se torne parte da atenção de saúde, ajudando a promover atitudes positivas 
para o aleitamento materno e a difusão de conhecimentos maximizando o alcance do apoio ao aleitamento 
em toda a comunidade. Está garantido um maior esforço para envolver as pessoas de diferentes origens 
étnicas e para resolver as tensões entre conselheira de pares e profissionais de saúde.   

-------------------------------------------
Gill Thomson1*, Marie-Clare Balaam2 e Kirsty Hymers3

* Autores para correspondência: Gill Thomson GThomson@uclan.ac.uk
Afiliações dos/as Autores
1. Maternal and Infant Nutrition and Nurture Unit, University of Central Lancashire, Preston PR1 2HE, Lancashire, UK
2. Research in Childbirth and Health Unit, University of Central Lancashire, Preston PR1 2HE, Lancashire, UK
3. East Lancashire Hospitals NHS Trust, Royal Blackburn Hospital, Haslingden Road, Blackburn BB2 3HH, Lancashire, 

UK
International Breastfeeding Journal 2015, 10:15  doi:10.1186/s13006-015-0039-4
O artigo on-line: http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/10/1/15

Nota: Uma análise do conceito de apoio entre pares realizado por Cindy-Lee Dennis (apoio entre iguais dentro de 
um contexto de atenção médica: Uma análise conceitual Int J Nurs Stud 2003 329) oferece a seguinte 
definição: “A provisão de assistência informativa, emocional e de valor por um membro da rede social que possui 
conhecimento e experiência sobre um comportamento específico ou estressante e características similares à população 
alvo.” ([2] p.329).

25.  O 11º Fórum de Aleitamento Materno “One Asia”
 Siti Norjinah, Malásia

A Oficina de Informação sobre Aleitamento Materno e a Associação de Aleitamento Materno da Malásia 
serão o centro de coordenação da Rede Internacional de Grupos Pró-Alimentação Infantil (IBFAN). IBFAN Ásia 
organiza o 11º Fórum “One Asia” de Associados em Aleitamento, para a Proteção da Maternidade para todas 

mailto:GThomson@uclan.ac.uk
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as Mulheres Trabalhadoras, que ocorrerá de 2-5 de 
novembro de 2015, em Putrajaya, Malásia. Participantes 
de 28 países da região da Ásia e Oceania assistirão 
ao Fórum. O Ministério da Saúde e o Ministério da 
Mulher, a Família e o Desenvolvimento Comunitário 
estão proporcionando apoio técnico.  

A cada ano, IBFAN Ásia desenvolve este Fórum em 
algum país da Ásia. Os participantes do Fórum incluem 
o Governo, representantes de IBFAN, defensores do 
aleitamento materno, agências das Nações Unidas e 
outros associados. O Primeiro Fórum da Ásia do Sul 
se deu em 2004, em Bangladesh. Desde então se tem 
realizado no Nepal, Afeganistão, Índia, Butan, Sri Lanka, 
Indonésia, Mongólia, República Democrática Popular Lao e Brunei Darussalam.  

Este ano, o Fórum contará com a Iniciativa Mundial de APOIO À MÃE, organizada conjuntamente com 
WABA. O tema é “proteção da maternidade no trabalho para todas as mulheres”.

OBJETIVOS
1. 1. O Apoio à Mãe desde os aspectos da sociedade – Se deve por em andamento um importante programa de 

apoio à mãe e ao cuidado de crianças, com instalações que apoiem e facilitem o aleitamento materno cedo 
e a aplicação da política de direitos da maternidade do Convênio sobre a Proteção da Maternidade da OIT-
2000 (C191). Esta deve incluir a licença maternidade remunerada, duas pausas para amamentar de meia hora, 
horários de trabalho flexíveis, creche no local de trabalho, salas para extrair e armazenar o leite materno.  

2. O Direito da Mãe à práticas de parto, de apoio e de atenção à maternidade – questões relacionadas com a 
experiência das mães durante a  gravidez e o parto que podem melhorar em grande parte ou totalmente 
destruir seu esforço de amamentação. Estamos cumprindo com as necessidades das mães de informação, 
apoio e liberdade de escolha neste momento crucial da chegada de seu bebê?  

3. Promover o Código: a Norma de Aleitamento Materno da Malásia – a revisão do Código de Ética para a 
Comercialização de Alimentos Infantis e Produtos Relacionados; particularmente a promoção massiva de 
fórmulas para bebês maiores. Deve-se atualizar o Código em um Ato Jurídico com adequado monitoramento 
e aplicação, incluídos os sistemas de reporte de violações, acessíveis ao público.    

O evento consistirá em apresentações plenárias, mesas redondas e oficinas. As exibições criativas destacarão a 
Semana Mundial de Aleitamento Materno 2015, mostrando as atividades dos grupos comunitários e dos governos 
sobre o apoio oferecido às mães nos países participantes.  

Os oradores são especialistas regionais e locais sobre aleitamento materno, parto natural, direitos da família nos 
serviços de saúde reprodutiva e da comunidade. Foram convidados a apresentar seus estudos e experiências. Veja 
em https://www.facebook.com/OABPF2015?fref=ts

-------------------------------------------
Siti Norjinah Moin, é o ponto focal de IBFAN e organizadora de o 11º Fórum “ONE ASIA” e da Oficina da Iniciativa 

Mundial de Apoio à Mãe, em Putrajaya, Malásia. É membro fundador da Associação de Aleitamento Materno da 
Malásia (PPPIM), e principal motor da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAN) em 1995.  É Capacitadora em 
Aconselhamento de Aleitamento Materno do Instituto de Saúde Pública, Malásia e da OMS / UNICEF- IHAN para 
o sudeste da região da Ásia. Foi a Presidente Nacional da SMLM (1992-2012) e é a Coordenadora de WABA de 
Governabilidade Local. É autora de Aleitamento Materno: O Programa de Mães Trabalhadoras, De Mãe para Mãe; 
Aleitamento Materno: O Melhor Alimento; o Islã e o Aleitamento Materno e o capítulo do Passo 10& Mais Além - 
Apoio à Amamentação das Mães. Recebeu por seu trabalho comunitário o Prêmio NONA da TV3 e foi laureada como 
“Mulher de Primeira” pela Universidade Sains da Malásia.  

E-mail: sitinorjinah@gmail.com

https://www.facebook.com/OABPF2015?fref=ts 
mailto:sitinorjinah@gmail.com
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26.  Ferramentas para a Ação
 Carolina Global Breastfeeding Institute, E.E.U.U. 

Ferramentas para a Ação incluem uma visão geral com uma introdução, quadro descritivo dos conteúdos, 
assim como ligações às seguintes seções: 
• Antecedentes e Resumo de Investigação 

 • Intervenções: Projetos, Programas e Políticas 
 • Ferramentas e Recomendações para a ação 
 • Recursos e Ligações Adicionais

AleitAmento mAterno e CuidAdo infAntil: A Iniciativa do Cuidado Infantil Amigo da 
Amamentação e da Criança (BFCC) começou em 2009, no condado de Wake, Carolina do Norte, com o 
apoio de John Rex Endowment, com o propósito de melhorar o apoio ao aleitamento materno nos centros 
de cuidado infantil que atendem a população de baixa renda. 

ALEITAMENTO MATERNO E PREVENÇÃO DA OBESIDADE: Esta ferramenta está definida para 
proporcionar àqueles que defendem o aleitamento materno e líderes de saúde pública, informação, ferramentas 
e recursos necessários para reduzir a carga de obesidade infantil mediante o apoio à amamentação ótima.   

ALEITAMENTO MATERNO E DISPARIDADES DE SAÚDE: O propósito desta guia é proporcionar 
àqueles que defendem o aleitamento materno e líderes de saúde pública, a informação, ferramentas e recursos 
necessários para fazer frente às desigualdades raciais, étnicas e socioeconômicas do aleitamento materno nos 
E.U.A.    

DOAÇÕES DE LEITE HUMANO: O propósito desta guia é proporcionar uma visão geral do estado de 
utilização do leite materno das doadoras (DHM) nos Estados Unidos, identificar os próximos passos para 
a investigação e a política de DHM, e recomendar outras medidas para avançar com melhores práticas nos 
bancos de leite humano, que apoiem, deem melhor acesso e equidade na saúde.   

EDUCAÇÃO PRé-NATAL EM ALEITAMENTO MATERNO: O propósito desta guia é proporcionar 
informação, ferramentas e recursos necessários para educar todas as mulheres em seu período pré-natal 
acerca das práticas de atenção a maternidade baseadas na evidência, sobre todas as mudanças que estão 
produzindo com a certificação de Hospital Amigo da Criança e outras designações relacionadas, assim como 
de apoio ao sucesso da amamentação.    

-------------------------------------------
Para obter informação detalhada sobre estas ferramentas, consulte http://breastfeeding.sph.unc.edu/toolkits/
Instituto Global Carolina de Aleitamento Materno (CGBI) se estabeleceu em 2006, no Departamento de Saúde 

Materno Infantil da Universidade da Carolina, Escola Gillings Norte de Saúde Pública Global, E.E.U.U. O CGBI promove 
a saúde a nível estatal, nacional e mundial através de uma maior compreensão e apoio ao aleitamento materno, com 
atenção à sobrevivência infantil, o crescimento e o desenvolvimento, e a saúde reprodutiva materna e a sobrevivência. 
Nossas atividades buscam promover uma melhor qualidade de atenção e criar uma norma ótima de aleitamento 
materno.  

27.  IBFAN-ICDC Lança sua Nova Ferramenta de Monitoramento 

O Monitoramento do Código Internacional é uma atividade essencial da IBFAN (Rede Internacional de Grupos 
pró Alimentação Infantil). Muitas das disposições contidas no Código Internacional foram baseadas em provas 
aportadas pelos informes IBFAN e remontam o ano de 1979, 1980 e 1981. O monitoramento também levou a 
adoção de várias Resoluções posteriores da MAS (Assembleia Mundial da Saúde).

http://breastfeeding.sph.unc.edu/toolkits/
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As rápidas mudanças na tecnologia, táticas de marketing e de mercado, 
produtos e contratos comerciais globais, mudaram o como as companhias 
promovem seus produtos e criam e desenvolvem sua imagem corporativa. 
Por isso ICDC-INFAN também mudou a forma que devemos vigiar e 
monitorar suas práticas atualmente.    

O ICDC (Centro de Documentação sobre o Código Internacional), 
no escritório da IBFAN encarregada de coordenar o monitoramento do 
Código para a rede IBFAN global, revisou e atualizou os protocolos de 
monitoramento de IBFAN. O novo kit de Monitoramento do Código está 
pronto para sua distribuição aos grupos IBFAN e simpatizantes. O kit se 
dará a conhecer na Cidade do Panamá, Panamá, em 31 de agosto de 2015, 
quando ICDC e IBFAN LAC – América Latina e Caribe, desenvolvem o 
Curso de Implementação Regional do Código Internacional, com o apoio 
da UNICEF e da OPS. Este kit de 60páginas o guia no monitoramento do 
“por que, o que, onde e como” do Código Internacional. Contém, além 
disso, um novo formulário rápido e fácil, e 8 questionários; incluindo uma nova seção sobre produtos* e táticas 
que golpeavam o aleitamento materno (* ainda que alguns deles não estejam sob o alcance do Código, devem 
refletir-se no seguimento dos resultados para facilitar que se tomem medidas nacionais mais fortes).

Para que o monitoramento tenha um impacto máximo e ajude aos países a impor medidas para proteger a 
saúde de lactentes, crianças pequenas, e para lutar contra táticas de marketing implacáveis e construir uma rede 
mundial de vigilância para manter as empresas responsáveis – temos que trabalhar em uma rede de apoio mútuo. 
Esperamos que esta nova publicação possa ser uma ponte para os esforços de colaboração dentro da rede. 
Baseamo-nos em nossos sócios para arrecadar resultados do monitoramento, pelo que reciprocamente podemos 
ajudar aos países na implementação do Código com sucesso. Isto vai desde o cabedal para conseguir a legislação 
nacional, facilitar sua aplicação e desenvolver capacidades nacionais, até a manutenção de um sistema de vigilância 
e monitoramento sustentável e permanente.   

-------------------------------------------
Para celebrar este lançamento, os grupos IBFAN e simpatizantes que estejam interessados no monitoramento receberão uma 
cópia eletrônica gratuita, a pedido. Simplesmente faça clic no link abaixo para completar o formulário, para que possamos 
enviar uma cópia eletrônica grátis. Oferta válida até final de 2015. http://form.jotform.me/form/52251066885459
Para a compra de uma copia impressa, por favor visite: 
http://www.ibfan-icdc.org/index.php/publications/publications-for-sale
 
28.  Milky Moments/Momentos 

Leitosos
 Ellie Stoneley, Reino Unido 

Momentos Leitosos é um livro para crianças e suas 
famílias que apresenta o aleitamento materno como 
uma parte perfeitamente normal do dia a dia da família. 
Escrito por Ellie Stoneley, com ilustrações de Jessica 
D’Alton Goode, Momentos Leitosos foi publicado em 
maio de 2015, por Pinter e Martin. Sua primeira edição 
se esgotou; o livro recebeu calorosas boas vindas por 
parte de mães, pais, crianças e profissionais de saúde 
e muitas críticas de 5 estrela. Em resposta a muitas petições, um pequeno número de cartões e edição limitada 
assinada e remunerada já está disponível para a compra, junto com um urso chamado Eric (que protagoniza o 
livro), e bonecas que amamentam, colecionáveis e de feltro. 

http://form.jotform.me/form/52251066885459
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Anne Burbidge em nome da La Leche League da Grã-Bretanha:

Momentos Leitosos torna normal o aleitamento materno, tomando momentos e atividades diárias, ilustrada 
de maneira bela com um bebê e sua mãe amamentando. A autora, Ellie Stoneley – mãe de um menino 
amamentado – e a ilustradora Jessica D’Alton Goode, consultaram muitas mães e suas crianças enquanto 
trabalhavam no livro. Também falaram com líderes da La Leche League que deram sua visão, em particular 
assegurando que as posições para amamentar sejam cômodas em todas as ilustrações. O resultado é um 
divertido livro com uma história encantadora para que as crianças se identifiquem com o mesmo; dando a 
mensagem muito positiva que o aleitamento materno é normal e se pode fazer em qualquer lugar. Também 
há um pequeno urso chamado Eric em cada página para juntar à diversão. O livro será bem-vindo em 
muitas estantes.    

Veja mais em: https://www.laleche.org.uk/news/reviewing-milky-moments-written-ellie-stoneley-illustrated-jessica-
d%E2%80%99alton-goode#sthash.nPSmy8wl.dpuf
http://milkymomentsbooks.com/

CRiANÇAS E AMAMENTAÇÃO 

Por 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. 

29.  Posições Pele a Pele
 Julia Mio, Canadá

Minha filha tem sido parte da Liga (La Leche League/
LLL) toda sua vida. Agora, aos 4 anos e meio, usa belas 
posições para amamentar enquanto brinca de reuniões 
da “LLL” com seu irmão.  Frequentemente se coloca 
pele a pele e amamenta a demanda de suas bonecas 
quando brinca com suas amigas do pré-escolar.    

Insiste em jogar “Encontro” com a família, e todo 
mundo deve levar etiquetas com o nome e fazer 
perguntas de amamentação. Sua resposta habitual às 
perguntas implica coisas como: amar o bebê, fazer o 
contato pele a pele e “simplesmente amamente mais”. 
O aleitamento materno é uma atividade do lado direito 
do cérebro, e se pode ver claramente como, se estamos abertos, se converter na forma normal e aceita de fazer 
as coisas.    

-------------------------------------------
Julia Mio, Edmonton,  AB Canadá

30.  Adoção e Reunião de 
Amamentação

 Jen Reinhardt, E.E.U.U.

Descobri que minha filha estava brincando com 
MINHA velha boneca Barbie. Minha filha de 5 anos 
me explicou então, que se tratava de uma reunião de 

Ensinando posições ao seu irmão.

https://www.laleche.org.uk/news/reviewing-milky-moments-written-ellie-stoneley-illustrated-jessica-d%E2%80%99alton-goode#sthash.nPSmy8wl.dpuf
https://www.laleche.org.uk/news/reviewing-milky-moments-written-ellie-stoneley-illustrated-jessica-d%E2%80%99alton-goode#sthash.nPSmy8wl.dpuf
http://milkymomentsbooks.com/
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amamentação por adoção. Meu filho lactente de 2 anos dizia que  as crianças grandes amam as “babboos”. E então, 
meu coração explodiu.

-------------------------------------------
Jen Reinhardt, Florida, E.E.U.U.

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.

31. Alcançando a Nova Geração
 Marie-Hélène Plaveret Favre, França

Marie-Hélène Plaveret Favre, Líder da LLL da França, Cruet, compartilhou 
isto sobre sua avó e sua mãe, a senhora Odile Favre Bellicard, de 69 anos.  

Segundo minha mãe, Senhora Odile, minha avó, cuidou de seus 3 filhos 
e outros 3 mais, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela amamentou 
indo de encontro às normas da época: no dia seguinte ao parto e 
dada a separação obrigatória das mamães de seus bebês. Lutou contra 
as “normas” sempre que podia! Lembra que fazia acelgas gratinadas 
durante a guerra com salsa bechamel (branca)  com seu leite materno 
(não tinha nada mais!!!).  

Minha mãe, entretanto, não contou com apoio na alimentação de 
seus três filhos nem durante sua maternidade. Quase todos seus bebês 
receberam alimentação “mista”, com mamadeiras desde o início. Mas com cada um de meus três filhos, minha mãe 
se aproximava e se comunicava com os bebês, enquanto eu os amamentava. Ela escreveu um poema em francês 
para compartilhar esses momentos com os outros.   

Poema de Madame Odile sobre seus netos

O calor, a suavidade, o bem-estar, a ternura... 
Onde mais poderia se sentir tão bem?  

Nos braços da mãe para a alimentação…   
Estes são momentos mágicos

Onde a vida continua nascendo desta fonte de nutrição.
Imagens mágicas de uma pequena mão
casualmente apoiada no peito da mãe

ou saber instintivamente
quando sugar e deixar que flua mais leite.

	
Com os olhos fechados, concentrada,

trabalhando na nutrição do bebê:
sem perturbá-lo.

Deixando que mergulhe 
Em um estado de doce felicidade.

	

Minha avó, bisavó de meus filhos, com 
90 anos de distância e um laço próximo à 

amamentação.
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Olhos abertos, quando é maior,
nada detém a comida prematura.
Depois, um pouco saciado sorri 

Aos cucos da avó 
que goza “discretamente” com ele

sobre o ombro da mamãe.
Rindo, deixa o peito úmido, 
Porém retoma rapidamente:

Não podemos tirar-lhe “o pão da boca”! 
	

O calor, a suavidade, o bem-estar, a ternura…  
É uma alegria tê-la vivido (e ainda o faço com A. e E.) 

Com nossos 5 pequenos bebês amamentados (nascidos de nossos 3 filhos) 
E ser capaz de dizer que nossos avós, 

Nós também vivemos esses momentos de nutrir comodamente! 

-------------------------------------------
Odile e Guy (Lyon), avós dos filhos de Marie-Hélène. 

AlEiTAMENTO MATERNO, hiV e AidS 

32.  HIV e Amamentação: a evidência esclarecida
 Pamela Morrison y Zoe Faulkner, Reino Unido

As Recomendações globais de alimentação infantil em presença do Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV) deram um giro brusco em 2009. Enquanto a alimentação de substituição foi previamente promovida 
para prevenir a transmissão do HIV depois do parto, hoje em dia, os lineamentos para todo o mundo 

recomendam voltar ao aleitamento materno como a estratégia mais eficaz para melhorar a sobrevivência infantil 
em geral

A prática atual no Reino Unido
Pelo ano de 2014, havia quase 19.000 gestações de mulheres HIV-positivas no Reino Unido (População, 
Políticas e Práticas de Programas 2014). A capacitação na depuração pré-natal para o HIV é agora de 
mais de 95%. As taxas nacionais de infecção por HIV nas mulheres grávidas são 1/500 a nível nacional e 
1/250 em Londres. Atualmente 72% de todas as mães HIV-positivas que vivem no Reino Unido nasceram 
na África, principalmente no leste e no sul da África, onde a prevalência do HIV se encontra entre as mais 
altas do mundo e onde o aleitamento materno tem implicações significativas, culturais, tradicionais e de 
sobrevivência infantil. A gravidez e o nascimento de um novo filho são tempos especialmente vulneráveis na 
vida de uma mulher e passar por este diagnóstico de HIV pode ser extremamente difícil.     

Conscientes da mudança das diretrizes mundiais, os praticantes locais também estão buscando 
informação e orientação atualizada e pertinente. Com boas práticas baseadas na evidência, podemos 
apoiar as mulheres a tomar decisões informadas acerca da alimentação infantil no contexto do HIV e 
proporcionar a ajuda especializada necessária. Este artigo resume a evidência que sustenta a evolução das 
recomendações de HIV e alimentação infantil. Conclui-se com um estudo de caso e as implicações práticas 
para o Reino Unido.

-------------------------------------------
De Essentially MIDIRS Volume 5 No. 11, Dezembro/Janeiro 2015, 50ª. Edição.
http://www.midirs.org/em-decjan-hiv/

http://www.midirs.org/em-decjan-hiv/
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33. Visite estes sites 

Comunicado da Imprensa de WABA - Lançamento do Observatório de Direito à Alimentação 
e Nutrição 2015: A Nutrição do Povo não é um Negócio http://us8.campaign-archive1.com/
?u=9c4737de875c6fa12b87991e8&id=fb7a7920d0

Vendo as histórias clínicas de mais de 1.600 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, os investigadores 
descobriram que quem recebeu leite materno, tinham um risco 30% menor de recorrência da enfermidade, 
depois de um tratamento eficaz e tendiam a ter tipos de tumores menos agressivos que quem não havia recebido 
leite materno. 
http://www.sfgate.com/health/article/Large-study-shows-breastfeeding-benefits-cancer-6229422.php
Trabalho e Amamentação Simples, por Nancy Mohrbacher, IBCLC, FILCA 
http://dhss.delaware.gov/dhss/dph/chs/files/workandbf.pdf

Projeto Nutrição da Mãe de Detroit conecta mães negras com conselheiras em aleitamento materno e oferece 
apoio entre pares: Aqui se mostra como este enfoque está ajudando a comunidade. 
http://womensenews.org/story/health/150417/in-detroit-hospital-black-babies-are-latching#.VdpWsvl_NBf

Quando o leite armazenado deixa ranço ou se torna opaco, por Nancy Mohrbacker 
http://www.breastfeedingmadesimple.com/Stored-Milk-2.pdf

Resultados importantes do papel do aleitamento materno na configuração e sucessão das comunidades microbianas 
do intestino durante o primeiro ano de vida, de acordo a este estudo.  
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513125126.htm

Os estudos demonstraram que os partos planejados em casa resultaram em um menor número de intervenções e 
taxas similares de resultados adversos, em comparação com os partos em hospitais entre mulheres que poderiam 
ter partos em.
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820105204.htm?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Finfants_health+%28Infant+Health
+News+--+ScienceDaily%2�

7 Grandes Vantagens de uma Tranquila Primeira Hora de Vida: A maneira como seu bebê é cuidado e alimentado 
imediatamente depois do nascimento impacta significativamente na transição da matriz à vida fora do útero.
http://www.bellybelly.com.au/birth/7-benefits-undisturbed-first-hour-after-birth/

Inicio Precoce do Aleitamento Materno: Nas primeiras horas depois do nascimento, os recém-nascidos mais 
saudáveis, instintivamente se arrastaram até o peito de sua mãe e pegaram o mamilo sozinhos. Este vídeo mostra 
a iniciação da amamentação precoce de 3 recém-nascidos e as formas de apoio a esta prática, tanto com as mães 
como com o pessoal de saúde.
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/early-initiation-of-breastfeeding/

Muitas mamães podem ter aprendido a amamentar incorretamente: Surpreende nova investigação. Este artigo de  
Nancy Mohrbacher, IBCLC, FILCA surgiu originalmente na revista Holistic Parenting, Número 9 (maio / junho 
de 2015). Nancy tem uma riqueza de conhecimentos e uma luz para muitas mães que amamentam http://www.
mothering.com/articles/natural-breastfeeding/#sthash.k2QjImqd.YXoJap89.dpuf: Nancy Mohrbacher

http://us8.campaign-archive1.com/?u=9c4737de875c6fa12b87991e8&id=fb7a7920d0
http://us8.campaign-archive1.com/?u=9c4737de875c6fa12b87991e8&id=fb7a7920d0
http://www.sfgate.com/health/article/Large-study-shows-breastfeeding-benefits-cancer-6229422.php
http://dhss.delaware.gov/dhss/dph/chs/files/workandbf.pdf
http://womensenews.org/story/health/150417/in-detroit-hospital-black-babies-are-latching#.VdpWsvl_NBf
http://www.breastfeedingmadesimple.com/Stored-Milk-2.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513125126.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820105204.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Finfants_health+%28Infant+Health+News+--+ScienceDaily%29
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820105204.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Finfants_health+%28Infant+Health+News+--+ScienceDaily%29
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820105204.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Finfants_health+%28Infant+Health+News+--+ScienceDaily%29
http://www.bellybelly.com.au/birth/7-benefits-undisturbed-first-hour-after-birth
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/early-initiation-of-breastfeeding/
http://www.mothering.com/articles/natural-breastfeeding/#sthash.k2QjImqd.YXoJap89.dpuf: Nancy Mohrbacher
http://www.mothering.com/articles/natural-breastfeeding/#sthash.k2QjImqd.YXoJap89.dpuf: Nancy Mohrbacher
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M) 34. Anúncios – Eventos passados e futuros

17–18 junho 2015: Sétima Conferência Anual sobre Aleitamento Materno, Primeiro Alimento: o Papel Essencial 
do Aleitamento Materno, Academia de Medicina do Aleitamento Materno. http://www.bfmed.org/

1–7 agosto, 2015: Semana Mundial de Aleitamento Materno 2015: “Aleitamento Materno e Trabalho: conquiste 
esta possibilidade!” 

 http://www.worldbreastfeedingweek.org/

14–16 de Agosto, 2015: PRISMA 2015, Convenção Malaia sobre Consultoria de Pares em Aleitamento 
Materno e Criança Natural, Aceitando seu papel, e Criança Natural, Aceitando seu papel, Tecendo nossa 
rede, Normalizando a Amamentação, Organizado por Consultores Malaios em Amamentação.

Para mais informação, consulte: www.facebook.com/KonvensyenPRISMA2015

15 setembro – 31 outubro 2015: Conferência On-line: Construindo Melhor o Aleitamento Materno. Para 
ver detalhes da Conferência: 

http: //www.ilactation.com/conference/

16–18 Outubro 2015: 20ª Reunião Internacional Anual da Academia de Medicina do Aleitamento Materno, 
em Los Angeles, Califórnia, E.E.U.U. A reunião deste ano contará com a proposta sobre a Década das 
Fundadoras, por Lynn Bell, Esq: «O Aleitamento Materno e os Perigos da Negligência »

http://www.bfmed.org/

18–21 outubro 2015: Conferência Mundial de Saúde Materna e do Recém-Nascido, Alcançando a Cada Mãe 
e Recém-Nascido com Atenção de Qualidade, na Cidade do México, México. http://www.globalmnh2015.
org/program/

19 a 31 de Outubro, 2015: 6º Curso Regional sobre Aleitamento Materno: Promoção e Prática, oferecido por 
The Infant Feeding Consortium, Reino Unido e WABA, Penang, Malásia http://www.waba.org.my/whatwedo/
hcp/training.htm#bap

2–5 Novembro 2015: o 11º Fórum “One Asia” de Associados em Amamentação, Proteção da Maternidade 
para Todas as Mulheres Trabalhadoras, Putrajaya, Malásia. Para mais informação veja https://www.facebook.
com/OABPF2015?fref=ts

12–15 Janeiro 2016: 22ª Conferência Anual Internacional sobre Saúde Infantil e Aleitamento Materno, Healthy 
Children’s Center for Breastfeeding, A Arte e a Ciência da Investigação sobre Lactação Humana e Manejo 
do Aleitamento Materno, Orlando, Flórida, E.E.U.U. http://www.healthychildren.cc/images/International/
2016InternationalFlyer.pdf

35.  Recordando Sheila Kitzinger

o editorial de Sheila Kitzinger, Pinter e 
Martin, publicou sua autobiografia  “Paixão pelo 
Nascimento: Minha vida: a antropologia, a família e o 
feminismo” em maio de 2015, e rendeu homenagem 
à internacionalmente conhecida educadora do 
parto, antropóloga e ícone feminista que morreu 
tranquilamente em 11 de abril de 2015, em sua casa 
de Oxfordshire após uma breve enfermidade

Autora de mais de vinte e cinco livros, entre 
os mais vendidos, O Livro Completo da Gravidez 

http://www.bfmed.org/
http://www.worldbreastfeedingweek.org/
www.facebook.com/KonvensyenPRISMA2015
http://www.bfmed.org/
http://www.globalmnh2015.org/program/
http://www.globalmnh2015.org/program/
http://www.waba.org.my/whatwedo/hcp/training.htm#bap
http://www.waba.org.my/whatwedo/hcp/training.htm#bap
https://www.facebook.com/OABPF2015?fref=ts
https://www.facebook.com/OABPF2015?fref=ts
http://www.healthychildren.cc/images/International/2016InternationalFlyer.pdf
http://www.healthychildren.cc/images/International/2016InternationalFlyer.pdf
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M) e Parto, Sheila Kitzinger, MBE MLitt é uma das figuras mais influentes no movimento do parto. Com uma 

carreira pioneira que abarca mais de 50 anos, lutou e viveu uma mudança radical na atenção da maternidade, 
os direitos e as opções das mulheres, no coração mesmo do parto. Sua investigação, conhecimento e 
paixão teve um enorme impacto em milhões de mulheres em todo omundo. 

iNFORMAÇÕES SObRE O bOlETiM

36. 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).es. 

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.

37. Apoie o aleitamento materno – Apoie o boletim eletrônico do GTAM
 Coordenadores e editoras do GTAM

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. 

A Profª Celia Kitzinger, filha mais velha de Sheila, psicóloga social da Universidade de York, disse:  ‘Sheila me ensinou, desde muito cedo, que o pessoal é político – não só pelo que diz, mas pelo que 
faz. Quando eu era menina, aprendi de suas campanhas pela liberdade e a livre escolha do parto e 
que pessoas apaixonadas e comprometidas podem criar uma mudança social. Ela nunca duvidou em 
dizer a verdade ao poder.  Lembro, na leitura de sua autobiografia, a grande gama e amplitude de temas em que havia 
estado envolvida – desde a mutilação genital feminina às prisioneiras dando a luz com as mãos 
algemadas e até os direitos humanos no parto do Leste da Europeu. Ela é muito mais que uma “guru 
do parto natural”!   
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O GTAM é um dos sete grupos de ação que apoia o trabalho da
Aliança Mundial pró Aleitamento Materno

“Uma mulher empoderada tem 
mais opções de amamentar 
com sucesso.” 
Prólogo: Hirkani’s Daughter (Las Hijas de Hirkani) – Marta Trejos, Costa Rica 
e Sarah Amin, Malásia, Grupo de Trabalho sobre Gênero de WABA -2006

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 distribuindo informação sobre 
o boletim e nos conseguindo a seguinte informação:
1. Número de pessoas que recebem o boletim diretamente pelo endereço do e-mail das editoras.
2. Número de pessoas que baixam o boletim diretamente do site na rede.
3. Número de pessoas que você envia o boletim. 
4. Número de pessoas que leem cópias impressas do boletim em suas organizações, por falta de acesso a 

Internet.

Obrigada por promover o boletim e apoiar o aleitamento materno.

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 


