
 

   

 

OBJETIVOS P/ SMAM WABA 2014 
• Informar as pessoas sobre os 

ODM e como eles se relacionam 
com a amamentação e 
Alimentação de Lactentes e de 
Crianças de Primeira Infância.   

• Mostrar o progresso feito até o 
momento e as principais lacunas 
existentes que precisam ser 
trabalhadas  para melhorar a 
amamentação e a alimentação 
de lactentes e de crianças de 
primeira infância.  

• Chamar atenção para a 
importância de INTENSIFICAR 
as ações para apoiar, promover 
e proteger a amamentação como 
uma intervenção fundamental 
para alcançar os ODM BEM 
COMO após 2015.   

• Estimular o interesse entre os 
jovens de ambos os sexos 
enfatizando a amamentação nas 
mudanças do mundo atual.   

 

                WABA Comunicado a Imprensa       
                   22 Anos de Semana Mundial da Amamentação! 

 
'AMAMENTAÇÃO: Uma 
Vitória -                                              
              Para Toda Vida!’                  
 

Adotado na Declaração do Milênio de 2000, os oito  Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), foram estabelecidos por governos e pelas Nações Unidas para combater a pobreza e 
promover o desenvolvimento saudável e sustentável de uma forma abrangente até 2015. De fato, a 
amamentação está associado a todos os ODM.  
 
Neste ano o tema da Coordenação WABA para aSemana Mundial da Amamentação / SMAM - 
WABA vem responder à atual contagem regressiva para alcançar os “Objetivos do Milênio”, 
afirmando a importância de aumentar e manter o apoio, a promoção e a proteção a amamentação na 
agenda após 2015, envolvendo o maior número de grupos e pessoas de diversas idades possíveis nesta 
questão.    
 
No periódo de 1 a 7 de agosto, a WABA e defensores da amamentação em mais de 175 países no 
mundo estarão comemorando a SMAM com o tema "Amamentação: Uma Vitória - para a vida!" 
destacando que para alcançar plenamente os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(principalmente os ODM  4 e 5) exige que a amamentação seja iniciada o mais cedo possível, a 
amamentação exclusica e a continuidade da amamentação. A amamentação precisa ser apoiada, 
promovida e protegida por TODOS. Como tal, precisamos construir sobre 
os sucessos e ressaltar as deficiências dos ODM. 
 
“Ao apoiar, promover e proteger a amamentação, nós todos podemos contribuir 
para cada um dos ODM de forma substancial. A amamentação exclusiva e a 
alimentação complementar adequada são intervenções importantes para 
melhorar a sobrevivência infantil, salvando potencialmente cerca de 20% das 
crianças abaixo de cinco anos. Amamentação precoce e exclusiva melhora o 
cuidado ao recém-nascido e ajuda a reduzir a mortalidade neonatal, que por sua 
vez contribui para a diminuição da mortalidade infantil. A amamentação tem sido 
repetidamente apontada como a maneira mais eficaz de prevenir a mortalidade 
infantil. Ela desempenha um papel importante na saúde e desenvolvimento das 
crianças, e também é benéfico para a saúde das mulheres.” São observações da 
Dra. Felicity Savage, Presidente da WABA. 

Mais uma vez a WABA criou um site especial para coordenar e conectar as 
pessoas sobre o tema da SMAM (veja: http://worldbreastfeedingweek.org/). 
Este site é um local  onde celebrantes poderão fazer o dowload de materiais da 
SMAM 2014, como o ‘Folder de Ação’, ‘Pôster’ e outros materiais traduzidos 
para o Português. A WABA incentiva a todos os celebrantes a utilizarem este site e preencham também o 
‘Formulário de Programação de Eventos’ para que possamos compartilhar suas atividades com o mundo!     
 
WABA espera colaborar com celebrantes em todo o mundo para fazer a Semana Mundial da 
Amamentação 2014 um sucesso para Apoiar, Promover e Proteger a Amamentação, e afirmando isso 



 

   

 

 

como uma estratégia fundamental para o desenvolvimento sustentável, saudável dos ODM, e na 
agenda pós-2015! (Veja: http://www.worldbreastfeedingweek.org/downloads.shtml)    
 
 "Durante os últimos 5-10 anos, por exemplo, 23 países registraram ganhos de 20% ou mais em taxas 
de amamentação exclusiva. A implementação de programas de larga escala nesses países foram 
baseadas em políticas nacionais, e foram muitas vezes guiadas pela Estratégia Global para a 
Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância, uma iniciativa conjunta da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e UNICEF, que promove a adoção e aplicação da legislação nacional sobre 
o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e protecção da 
maternidade para as mulheres trabalhadoras ", observa Amal Omer-Salim sobre as conclusões do 
relatório da UNICEF. "A estratégia também inclui a garantia de que a amamentação seja iniciado nas 
maternidades (e que nenhuma fórmula infantil seja usado), a capacitação de profissionais de saúde 
para oferecer aconselhamento sobre alimentação de lactentes e crianças pequenas, e grupos de apoio 
para mães na comunidade, adotando estratégias de comunicação para promover a amamentação, o uso 
de vários canais de comunicação e mensagens adaptadas ao contexto local ", acrescenta.   
 
Ela conclui destacando que,“Embora muito progresso tenha sido alcançado, ainda existe ‘muito a ser 
trabalhado’. que exigem uma atenção urgente por parte dos governos agora. As estratégias acima 
mencionadas seriam vitais para qualquer governo que queira alcançar um desenvolvimento saudável e 
sustentável de uma forma global para além de 2015 ".       
  
 
A WABA espera colaborar com celebrantes em todo o mundo para fazer a Semana Mundial da 
Amamentação 2014 um sucesso para Apoiar, Promover, Proteger a Amamentação, sendo uma 
estratégia fundamental para o desenvolvimento sustentável, saudável e justo para alcançar plenamente 
os ODM e para a agenda pós-2015! 
 
Para maiores contatos e informações:   
 
Jennifer Mourin, Coordenadora global da SMAM WABA:  jennifer.mourin@waba.org.my   
e/ou, Coordenação da Semana Mundial da Amamentação WABA:  wbw@waba.org.my   

 
WABA, PO Box 1200, 10850 Penang, Malásia 
Tel: 60-4-658 4816   Fax: 60-4-657 2655  
Email:  waba@waba.org.my  
Web:  http://www.waba.org.my/ 
Past WBWs site:  http://www.worldbreastfeedingweek.net/ 
 
 A Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA) é uma aliança mundial de pessoas, 

organizações e redes dedicada ao apoio, promoção e proteção ao aleitamento materno em todo o mundo, fundamentada 
na Declaração de Innocenti, os Dez Passos Para Nutrir o Futuro e a Estratégia Global da OMS / UNICEF para a 
Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância.Seus principais associados são a Academia de Amamentação 
de Medicina (ABM), Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (Rede IBFAN), Associação Internacional de 
Consultores em Lactação (ILCA), La Leche League Internacional (LLLI), Wellstart Internacional (WI). A WABA tem 
estatus consultivo com o UNICEF, e como ONG tem estatus consultivo especial com o Conselho Econômico e Social das 
Nações Unidas (ECOSOC). 
  


