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A amamentação é uma recomendação universal, pois proporciona pleno equilíbrio, levando
a todos a um bom começo de vida. De modo geral o aleitamento materno contribui para a
saúde, bem estar e a sobrevivência de mulheres e crianças em todo o mundo.

OBJETIVOS DA #SMAM2018
INFORMAR

as pessoas como a
amamentação está ligada à
nutrição, segurança alimentar
e redução da pobreza.

TER NA

ENVOLVER-SE

amamentação clareza
de esta ser a base que
ancora tudo na vida.

com indivíduos e
organizações visando
maior impacto .

ESTIMULAR

ações para promover a amamentação
como parte da nutrição, da
segurança alimentar e de estratégias
para redução da pobreza

#SMAM2018 TEM COMO FOCO:

Prevenir todas
as formas de
desnutrição
Monaliza Oliveira da Palma @ WABA 2015

Garantir a
segurança alimentar,
ESPECIALMENTE
em tempos de crises
Sudipto Das @ WABA 2015

Quebrar o ciclo
da pobreza
Namatovu @ WABA 2013

Vamos nos unir para proteger, promover e apoiar a amamentação como base da vida!

#JuntosPelaAmamentação
Patrocínio: A WABA não aceita patrocínio de nenhuma indústria fabricante de substitutos de leite materno, equipamentos relacionados e/ou alimentos complementares que substituam a
amamentação. A WABA recomenda aos participantes da Semana Mundial da Amamentação Brasil #AGOSTO DOURADO a respeitarem e seguirem esta mesma conduta ética.

www.worldbreastfeedingweek.org
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A Aliança Mundial Para a Ação em Aleitamento Materno (WABA) é uma rede mundial de pessoas e organizações dedicadas à proteção , promoção e apoio ao aleitamento materno em todo o mundo com base na Declaração de Innocenti, Nos Dez Passos
Para Nutrir o Futuro e na Estratégia Global Para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância. A WABA tem estatuto de consultor junto ao UNICEF e é uma ONG com Estatuto Especial de Consultor junto ao Conselho Econômico e Social
das Nações Unidas (ECOSOC). A WABA coordena a campanha anual para a Semana Mundial da Amamentação. A WABA trabalha através da colaboração de organizações e indivíduos. Os Principais parceiros da WABA são: Academia de Medicina de
Amamentação (ABM), Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (Rede IBFAN), Associação Internacional de Consultores em Lactação (ILCA), La Leche League Internacional (LLLI), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos (FAO) e várias outras organizações internacionais. O trabalho da WABA, incluindo a Semana Mundial da Amamentação, é possível graças ao apoio
generoso da Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (Sida).
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