


Ministério da Saúde lança 
nova campanha de 

incentivo à amamentação 
para todo Brasil

O leite materno é importante para o crescimento 
e desenvolvimento da criança, trazendo 
benefícios para a vida toda

Comemorada anualmente em mais de 150 países, 
a Semana Mundial da Amamentação conscientiza 
a população sobre os benefícios da amamentação 
para a saúde da mulher e da criança



Mães devem amamentar até os 
dois anos ou mais e de forma 
exclusiva até o 6º mês do bebê 

Capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas 
evitáveis em crianças menores de 5 anos

Protege a criança de doenças como diarreia, 
infecções respiratórias e alergias

Reduz risco de desenvolver  hipertensão, colesterol 
alto, diabetes, sobrepeso e obesidade na vida 
adulta

Segundo a OMS e Unicef, cerca de 6 milhões de 
crianças são salvas a cada ano com o aumento das 
taxas de amamentação exclusiva até o 6º mês de 
vida

Os benefícios do leite materno



Amamentação contribui para redução 
da mortalidade infantil e materna

Um estudo publicado em 
2016 mostrou que, 823 
mil mortes de crianças e 

de 20 mil de mães 
poderiam ser evitadas a 

cada ano com a 
ampliação da 
amamentação

O mesmo estudo 
também mostrou que, 

um aumento de 10% na 
amamentação exclusiva 

até os seis meses ou 
continuada até os dois 

anos reduz a mortalidade 
infantil

Fonte: Victora CG, Aluísio J D Barros AJD, Fran ça GVA, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, 

and lifelong effect. Lancet 2016; 387: 475–90.



Ações do 
Ministério da Saúde



O Brasil investe em ações para 
garantir assistência às mães e 

bebês, inclusive na regulamentação 
de leis que promovem e protegem o 

aleitamento materno contra o 
marketing abusivo de produtos que 

interferem esse ato



AÇÃO MULHER 
TRABALHADORA 
QUE AMAMENTA 

 140 mil mulheres beneficiadas com as Salas de Apoio à 
Amamentação certificadas pelo Ministério da Saúde

 As Salas de Apoio à Amamentação são locais simples e de 
baixo custo, montados em empresas públicas ou privadas

 Na sala, a mulher pode retirar o leite durante a jornada de 
trabalho e armazená-lo corretamente, para que ao final do 
expediente, possa levar para casa e oferecer ao bebê ou doar 
ao Banco de Leite Humano

 Ação surgiu em 2010 para apoiar a mulher que volta da 
licença-maternidade e deseja continuar amamentando o filho



216 Salas de Apoio 
à Amamentação

no país 

A ação de incentivo à criação de 
salas de apoio à amamentação é 

realizada em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Pediatria



adesão ao Programa Empresa 
Cidadã, que concede benefícios 
fiscais às empresas que adotam 

a licença-maternidade 
de seis meses.

implementação de creche 
no local de trabalho ou 

convênio com umas 
instituição próxima, onde as 

mulheres possam 
deixar seus filhos.

Licença maternidade
de 6 meses:

Creche no local
de trabalho:



Ministério da Saúde incentiva 
empresas a ampliar 
licença-paternidade

Em 2017, o Ministério da Saúde 
lançou documento para orientar pais 

e empresas sobre o beneficio da 
licença-paternidade estendida

A nova Lei prorroga de 5 para 20 dias 
a licença-paternidade dentro do 

programa Empresa Cidadã, desde que 
comprovado o envolvimento do pai



O Brasil possui 324 hospitais 
Amigos da Criança 

A Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança 
trabalha com os 
profissionais, da 

atenção hospitalar, o 
modelo de boas 

práticas no cuidado da 
criança e da mulher

Essas unidades 
garantem a 

permanência da mãe 
ou do pai junto ao 

recém nascido 
internado - Pai e mãe 

não são visitas

Reorganização 
das práticas 

hospitalares para 
aumentar as taxas de 
amamentação na 1º 

hora de vida 



Capacitação de 40.266 profissionais 
na assistência a amamentação para mães 

que tem dificuldades 

A Estratégia Nacional para Promoção do 
Aleitamento Materno e Alimentação tem 

objetivo  de qualificar profissionais da 
atenção básica para a promoção do 

aleitamento e da alimentação 
complementar saudável para crianças 

menores de dois anos

2.707 Unidades Básicas de Saúde e 5 mil 
tutores capacitados em todo o país



Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

220
Bancos
de leite

183 mil mulheres doaram mais de 212,5 mil litros de leite materno para contribuir com a 
amamentação nas maternidades brasileiras, em 2017, beneficiando 197 mil bebês prematuros

196
Postos

de coleta 

O Brasil possui a maior e mais complexa 
rede de banco de leite do mundo



Lançamento da Campanha 
da Semana Mundial de 

Amamentação 

1º a 7 de agosto de 2018



Slogan: “Amamentação é a base da vida” 

A atriz Sheron Menezzes e o seu 
marido, Saulo Bernard.

O filme faz analogia às fases da vida 
de Sheron, desde bebê no colo da 

mãe até chegar à fase adulta.

Campanha deste ano reforça a importância do leite 
materno para o desenvolvimento e a proteção da 
criança até os dois primeiros anos de vida ou mais

Padrinhos
da campanha:



Peças: 

Cartaz, folder, banners de 
internet, filme para veiculação na 

TV e internet, cards para redes 
socais, spot, vinhetas e anúncio 

Os materiais impressos 
(cartaz e folders) estão sendo 
encaminhados para estados, 

municípios e filiadas da 
Sociedade Brasileira de Pediatria






