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Introdução 

 A Constituição Federal Brasileira define que a saúde é “Direito de todos e dever do 
Estado”. Assim, em 1988 foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, um importante marco no 
desenvolvimento da política de saúde do Brasil (Ver o quadro em destaque).  

Desde o início da década de 1980, mesmo antes da criação do SUS, o Brasil tem 
incluído na sua agenda de prioridades em saúde a promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno. Esta linha de cuidado está sob a responsabilidade da Área Técnica de Saúde da Criança 
e Aleitamento Materno do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Essa Área Técnica elabora as diretrizes políticas e 
técnicas para a atenção integral à saúde da criança de zero a 9 anos e apóia a sua implementação 
nos estados e municípios. Ela conta com coordenadores no nível estadual, para implementação 
das ações nos estados, e coordenadores no nível municipal, responsáveis pela implementação 
local das estratégias propostas. 

No Brasil, pode-se afirmar que o aleitamento materno é uma prática universal, haja 
vista 95% das crianças iniciarem a amamentação (1). Entretanto, esta prática é abandonada 
precocemente, estando ainda distante da recomendação da OMS. Apesar disto, são evidentes os 
avanços gradativos dos indicadores de aleitamento materno no Brasil desde a implantação do 
Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (figura 1).  

Em 2008, a II Pesquisa Nacional de Prevalência de aleitamento materno (2) mostrou 
que 67,7% das crianças iniciam a amamentação na primeira hora de vida. Ela identificou 
igualemente que a prevalência do aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 4 meses 
é de 51, 2%, e que a mediana do aleitamento materno completo é de 11, 2 meses.  

Política Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 

Em 1981 foi lançado o Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno (3), o qual 
recebeu destaque internacional pela sua diversidade de ações, incluindo campanhas na mídia, 
treinamento de profissionais de saúde, aconselhamento em amamentação individualizado, 
produção de material educativo, estabelecimento de grupos de apoio à amamentação na 
comunidade, aprovação de leis que protegem a amamentação e o controle do marketing de leites 
artificiais.  



Desde então, diversas intervenções visando à promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno vêm sendo implementadas, muitas delas normatizadas e implementadas nas 
três esferas de gestão do SUS : federal, estadual e municipal. A Política Nacional de Aleitamento 
Materno atual está organizada em seis braços estratégicos (cf. Figura 4) :  

1 - O incentivo ao aleitamento materno na Atenção Básica1 é feito por 
intermédio da Rede Amamenta Brasil. Essa estratégia, criada em 2008, se propõe por 
meio de revisão e supervisão do processo de trabalho interdisciplinar nas unidades 
básicas de saúde (UBS), apoiada nos princípios da educação permanente em saúde, 
respeitando a visão de mundo dos profissionais e considerando as especificidades locais 
e regionais. Tem como pilares de sustentação os tutores, profissionais com experiência 
em aleitamento materno preparados para utilizarem referenciais da educação crítico-
reflexiva no ensino e aprendizagem do aleitamento materno em oficinas com duração de 
40 horas. Os tutores são responsáveis por coordenar oficinas junto às equipes da atenção 
básica de saúde para a discussão da prática do aleitamento materno no contexto do 
processo de trabalho das UBS, além de acompanhar e auxiliar as equipes na 
implementação das ações pactuadas em prol da amamentação e no monitoramento dos 
índices de aleitamento materno da população atendida.  

2 - Na atenção hospitalar, duas iniciativas têm contribuído para aumentar os 
índices de AM: a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) (4) e o Método 
Canguru. A IHAC está inserida na Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância da OMS e do UNICEF e tem por objetivo resgatar o 
direito da mulher de aprender e praticar a amamentação com sucesso por meio de 
mudanças nas rotinas nas maternidades para o cumprimento dos Dez Passos para o 
Sucesso do Aleitamento Materno. Entre 1992 e 2009 foram credenciados 352 hospitais 
brasileiros na IHAC.  Por sua vez, o Método Canguru é um modelo de assistência 
perinatal voltado para o cuidado humanizado do recém-nascido de baixo peso, que além 
de promover maior apego entre mãe e filho, influencia positivamente as taxas de 
aleitamento materno nessa população. Desde a sua implantação em 2000, equipes de 
333 maternidades, envolvendo mais de 7000 profissionais, foram capacitadas no 
Método. 

3 - Entre as principais estratégias da política governamental de promoção do 
aleitamento materno figura a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (BLH) (5), a 
maior e mais complexa do mundo, com 271 unidades. Os seus serviços estão em franca 
expansão: entre 2003 e 2008 a coleta de leite aumentou 56%, o número de doadoras 
praticamente dobrou, chegando a 113 mil e o número de crianças beneficiadas cresceu 
50%. Além de coletar, processar e distribuir leite humano, os bancos de leite prestam 
assistência às lactantes cujos filhos estão hospitalizados ou que tenham dificuldades 
com a amamentação em qualquer momento. 

4 - Com relação à proteção legal ao aleitamento materno, o Brasil foi um dos 
primeiros países a adotar o Código Internacional de Substitutos do Leite Materno na sua 
totalidade. A partir do Código, criou-se a Norma Brasileira de Comercialização de 
Alimentos para Lactentes, em 1988 Em 2006, a partir da norma foi criada a Lei 11.625, 

                                                           
1
 O SUS possui três níveis de assistência à população: o primário (atenção básica) composto por 

centros de saúde, Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde está inserido o Programa Saúde da Familia 

(PSF); o secundário composto por hospitais locais e regionais, ambulatórios especializados e policlínicas;  

e o terciário composto por hospitais de referência e serviços de alta complexidade. 



que regulamenta a promoção comercial e dá orientações do uso apropriado de alimentos 
para crianças de até três anos (6). A licença maternidade, que era de quatro meses, foi 
ampliada para seis meses em 2008. Atualmente, está sendo estimulada a criação de 
Salas de Apoio à Amamentação nas empresas, que possibilitam que a mulher 
trabalhadora possa coletar seu leite e armazená-lo com segurança durante a jornada de 
trabalho, para que seja oferecido ao bebê durante sua ausência. Em 2009 foi publicada 
portaria governamental regulamentando a estrutura física e o material necessário para a 
criação da Sala.  

  5 -  Entre as ações de mobilização social realizadas, desde 1992 é comemorada a 
Semana Mundial de Amamentação, com a participação da mídia e de diversos 
segmentos da sociedade. Em 2003 instituiu-se o Dia Nacional de Doação de Leite 
Humano, em 1º. de outubro de cada ano, com o objetivo de aumentar o volume de leite 
humano doado no País. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em parceria 
com o Ministério da Saúde, criou o Projeto Carteiro Amigo, que incentiva o aleitamento 
materno em cerca de 500 municípios. Os Corpos de Bombeiros Militares também se 
engajaram na promoção do aleitamento materno, sendo responsáveis por buscar leite 
humano doado nas residências das doadoras. 

6 - Um importante componente da Política Pública de Incentivo ao Aleitamento 
Materno é o monitoramento tanto das ações como das práticas de amamentação no País.  
Já ocorreram dois inquéritos nacionais, no dia da campanha nacional de vacinação 
contra poliomielite, o primeiro em 1999 e o segundo em 2008. Outras pesquisas de 
âmbito nacional também investigam as práticas de aleitamento materno como a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, realizada a cada 10 anos.  

Principais Obstáculos e Desafios  

Apesar dos esforços para o aumento da prática do aleitamento ao longo dos últimos trinta 
anos, as taxas de aleitamento materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, estão 
abaixo do recomendado.  Entre os principais obstáculos encontrados no País podemos citar:  

- dimensões continentais do País, com importantes diferenças regionais; 

- dificuldade de sensibilização: apesar da mobilização social realizada existe ainda no Brasil 
uma dificuldade para mobilizar alguns profissionais quanto à importância da promoção do 
aleitamento materno, incluindo gestores e profissionais de saúde (devido, entre outros, à 
inadequação dos currículos nos ensinos de graduação e residência médica). Essa dificuldade 
também é encontrada na população em geral, devido à manutenção da “cultura da mamadeira”, a 
qual resulta em grande parte do processo histórico de evolução, a pressão dos industriais etc. ; 

- escassez de recursos humanos qualificados ;  

- rápido abandono do aleitamento materno após, ou mesmo antes, a licença maternidade. 
Pesquisas mostram que, no Brasil, as mulheres que trabalham amamentam menos do que aquelas 
que estão em licença maternidade (65,9% e 91,4%, respectivamente). 

Esses obstáculos colocam em evidência a necessidade de o Brasil investir em novas 
estratégias de incentivo à amamentação para que os seus indicadores atinjam patamares mais 
elevados. Este é o grande desafio. (qual a referência?) 
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O SUS tem como princípios a universalidade – garantia de atenção à saúde por parte do 
sistema a todo e qualquer cidadão; a equidade – direito a atendimento, sem discriminação ou 
privilégios, de acordo com as necessidades dos indivíduos; e a integralidade – conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema. As diretrizes que norteiam o funcionamento 
do SUS são a descentralização – transferência de responsabilidades de gestão para os municípios, 
atendendo às determinações constitucionais e legais que embasam o SUS e que definem 
atribuições comuns e competências específicas à União, estados e municípios; a hierarquização – 
organização dos serviços de saúde segundo a complexidade e das ações desenvolvidas; a 
regionalização – as ações de saúde devem ser dispostas numa área geográfica delimitada e com a 
definição da população a ser atendida; e a participação dos cidadãos – garantia constitucional de 
que a população, por meio de suas entidades representativas, participará do processo de 
formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, dede o 
federal até o local.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Mediana do aleitamento materno – Brasil, 1975-2008  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Prevalência do aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 4 
meses – Brasil, 1986-2008 
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AME - Aleitamento Materno Exclusivo

Figura 3 - Linha do tempo - Marcos na Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno no Brasil
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Figura 4 – Braços estratégicos da linha de cuidado de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno – 
Brasil, Ministério da Saúde 

 

 

 


