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Semana Mundial  
do Aleitamento Materno

A Semana Mundial do Aleita-
mento Materno é uma cam-
panha global para conscien-
cializar e motivar a população 
para a Amamentação. Em 
Portugal comemora-se na pri-
meira semana de outubro (3 a 
9/10/2022), com ações pro-
movidas por várias entidades, 
entre as quais a Ordem dos 
Enfermeiros. 

‘Fortalecer a Amamentação 
- Educando e Apoiando’ foi o 
tema das comemorações des-
te ano eleito pela OMS, que 
destaca os vínculos entre alei-
tamento materno e boa nu-
trição, segurança alimentar e 
redução das desigualdades e 
tem como objetivos: Infor-
mar as pessoas sobre o seu 
papel, fortalecendo a cadeia 
de calor de apoio à amamen-
tação; vincular a amamenta-
ção como parte de boa nutri-
ção, segurança alimentar e 
redução das desigualdades; 
aliciar as pessoas e organiza-
ções ao longo da cadeia de va-
lor de apoio para a amamen-
tação e, ainda, estimular a 
ação de fortalecimento da ca-
pacidade de protagonistas e 
sistemas para a mudança 
transformacional.  

A pandemia de COVID-19 e 

os conflitos geopolíticos têm au-
mentado e aprofundado desi-
gualdades, colocando mais pes-
soas em insegurança alimentar. 
O leite materno é perfeito e ade-
quado para a nutrição e neces-
sidades imunológicas da crian-
ça, ajuda a prevenir infeções e 
é fundamental como estratégia 
de desenvolvimento sustentá-
vel pós-pandemia. 

É sabido que a amamenta-
ção promove o vínculo entre 
mãe e filho, independente-
mente do cenário, e propor-
ciona segurança alimentar aos 
latentes desde o início da vida, 
reduzindo as desigualdades 
entre países. 

Cabe ao poder político im-
plementar uma ‘Cultura de 
Amamentação’, que permita 

aos profissionais de saúde e 
de enfermagem em particu-
lar, adotarem práticas uni-
formes na promoção e apoio 
à amamentação, em todas as 
instituições de saúde dos 
Açores, de forma conscien-
te e sustentada, em prol da 
promoção e proteção da saú-
de das nossas crianças e fa-
mílias. ♦ 
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“O leite materno é 
perfeito e adequado 
para a nutrição e 
necessidades 
imunológicas da 
criança, ajuda a 
prevenir infeções e é 
fundamental como 
estratégia de 
desenvolvimento 
sustentável  
pós-pandemia”
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“A amamentação 
promove o vínculo 
entre mãe e filho, 
independentemente 
do cenário, e 
proporciona 
segurança alimentar 
aos latentes desde  
o início da vida”


