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Nutrição: As crianças amamentadas recebem nutrição ideal e proteção contra infecções.
Segurança Alimentar: O leite materno tem fonte segura e assegura a alimentação mesmo em tempos de crises humanitárias.
Redução da Pobreza: A amamentação é uma forma de baixo custo para alimentar os bebês, sem sobrecarregar o orçamento
doméstico.

ALGUNS FATOS
• A desnutrição, incluindo a não amamentação contribui para 45% de todas as
mortes de crianças com menos de 5 anos de idade anualmente.
• A não amamentação está associada a perdas econômicas de cerca de US$302
bilhões anualmente ou 0.49% da renda nacional bruta (RNB) per capita.
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Sobrevivência: A amamentação melhora significativamente a saúde, o desenvolvimento e a sobrevivência de bebês e crianças.
Saúde e bem-estar: A amamentação melhora significativamente a saúde, o desenvolvimento e a sobrevivência de bebês e
crianças, bem como a saúde das mulheres, tanto a curto como a longo prazo.

ALGUNS FATOS
• O custo financeiro de um programa para implementar a Estratégia Global para a
Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância da OMS/UNICEF em 214 países é
estimado em US$130 por nascido vivo. O investimento em serviços eficazes para aumentar
e manter as taxas de aleitamento materno, provavelmente proporcionará um retorno
dentro de alguns anos, bem como possivelmente em apenas um ano.
• Em média, os bebês amamentados têm um quociente de inteligência (QI) de 2,6 pontos
superiores aos dos bebês não amamentados, com diferenças maiores para duração mais
longa da amamentaçãoaún mayores ante períodos de lactancia más prolongados.
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MEIO AMBIENTE E MUDANÇA
CLIMÁTICA

Meio ambiente: O leite materno é um alimento natural e renovável, que é seguro para o meio ambiente, produzido e entregue
sem causar poluição, sem uso de embalagem e sem desperdício.
Mudança climática: A produção e o consumo de fórmulas infantis geram emissões de gases do efeito estufa (GEE) que
aceleram o aquecimento global.

ALGUNS FATOS
• 720,450 toneladas de formula infantil vendidas anualmente em 6 países
asiáticos geram quase 2,9 milhões de toneladas de GEE. Isso equivale a quase
11.200 milhões de quilômetros (km), impulsionado por um veículo de
passageiro médio ou 1,03 milhão de toneladas de resíduos enviados para
aterros sanitários.
• Nas indústrias, estima-se que mais de 4000 litros de água sejam necessários
para produzir 1 kg de pó de fórmula infantil.
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Produtividade das mulheres: Os empregadores se beneficiam de ter uma força de trabalho mais motivada e produtiva, devido
ao menor absenteísmo, mais lealdade ao emprego e menor rotatividade de funcionárias.
Emprego: A proteção parental e outras políticas no local de trabalho podem ajudar as mulheres a combinarem a amamentação
com o trabalho remunerado.

ALGUNS FATOS
• Para cada mês adicionado à licença-maternidade remunerada, reduz em 13% a
taxa de mortalidade infantil.
• Apenas 53% dos países atendem ao padrão mínimo da OIT de 14 semanas de
licença-maternidade.
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