AMAMENTAÇÃO: Um Vitórial Para Toda Vida!
A WABA comemora a Semana Mundial da
Amamentação (SMAM) com o tema que vem
responder à atual contagem regressiva para
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM), afirmando a importância
de aumentar e manter o apoio, a promoção
e a proteção a amamentação na agenda
após 2015. Os ODM foram estabelecidos
pelos governos e pelas Nações Unidas
(ONU), para medir o progresso no combate
à pobreza e promover o desenvolvimento
saudável e sustentável de uma forma
abrangente até 2015.

A amamentação proporciona boa saúde
e nutrição, e apoiando, promovendo e
protegendo a amamentação VOCÊ
pode contribuir para cada ODM
de uma maneira sustentável. Onde
quer que esteja a sua comunidade o
progresso pode ser feito e sustentado.
Para isso acontecer você precisa
estar preparado, estabelecer metas e
objetivos, unir forças e AGIR! Apoio,
promoção e proteção a amamentação
... é um gol vital ... e que salva-vidas!
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Junte-se À Nós & Tome Uma Atitude JÁ!
Elissa Kiggins - Austrália

Inmaculada Pablos Rodriguez - Espanha

Charusheela Korday - Índia

Daksha Pandit - Índia

Hospital San Antonio
- Colombia

Jadhav Sonali Tarachand - Índia

James
Achanyi-Fontem
- Camarões

Ellen Girerd-Barclay - Uganda

Ines Fernandez - Filipinas

Mãe refugiada manteve criança viva
através da amamentação

Iris Michelle R Uberas - Filipinas

Fotos dos ganhadores do concurso WABA SMAM 2014 @ Todos os direitos reservados aos fotógrafos e WABA.

1
Objetivos
para a 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.

2

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.

3

Chamar atenção
para a importância de
INTENSIFICAR as ações
para apoiar, promover e
proteger a amamentação
como uma intervenção
fundamental para
Estimular o
alcançar os ODM
interesse entre os
BEM COMO
jovens de ambos os
após 2015.
sexos enfatizando
a amamentação
nas mudanças do
mundo atual.

4

PATROCÍNIO: A WABA não aceita patrocínio nem financiamento de nenhuma companhia de substitutos de leite materno e equipamentos relacionados a alimentos
infantis complementares. A WABA recomenda aos participantes da Semana Mundial da Amamentação a respeitarem e seguirem esta mesma conduta ética.

SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO WABA 2014
APOIA, PROMOVE E PROTEGE A AMAMENTAÇÃO EM TODO O MUNDO
A Semana Mundial de Amamentação WABA é coordenada pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento (WABA), é uma aliança mundial de pessoas,
organizações e redes dedicada ao apoio, promoção e proteção a amamentação 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).
WABA, PO Box 1200, 10850 Penang, Malásia
Tel: 604-658 4816 • Fax: 604-657 2655 • E-mail: wbw@waba.org.my • Website: www.waba.org.my

