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SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO 2019

O que te ajudou na sua  
jornada de amamentação?

Suporte do meu parceiro

Trocar com outras mulheres  

que amamentam

Apoio da equipe do  

hospital e de um  

consultor de lactação

#AMAMENTARÉUMATODEAMOR

EMPODERAR MÃES E PAIS

FAVORECER A AMAMENTAÇÃO

O que dificulta a amamentação e o que podemos fazer para apoiar a amamentação e assim melhorar a saúde de 
nossos bebês? Aqui está o que as mães e especialistas no campo da nutrição dizem:

O QUE AS MÃES DIZEM

DO PONTO DE VISTA DE UM ESPECIALISTA

Por que a  
amamentação era  
um desafio em  
seu ambiente?

Problemas de saúde do bebê

Falta de apoio da equipe,  

família e amigos

Não há instalações para  

alimentar ou expressar

Falta de aceitação quando da 

amamentação por um longo 

período de tempo

Como o seu parceiro pode se envolver 
em sua jornada de amamentação?

Ajuda com tarefas domésticas

Confortando e verificando o 

sono do bebê

Limpar utensílios de  
amamentação e preparar  
alimentos e bebidas  
para mim

Maiores desafios da amamentação

Falta de apoio e orientação  

prática especializada

Dor

Problemas com o  

suprimento de leite  

(muito ou pouco leite)

Benefícios mais  
sustentáveis da amamentação

Benefícios de saúde a longo  

prazo para o bebê E para a mãe

Estimula o vínculo entre mãe e bebê

Excelente valor nutricional do leite  

materno, perfeito para atender às  

necessidades individuais do bebê

Muito ecológico e econômico

O que você  
precisaria para  
amamentar na  

vida cotidiana?

Instalações adequadas para 

amamentar ou extrair leite

Apoio e aceitação do meu  

parceiro e da sociedade

Suporte especializado por um  

consultor de lactação também  

após a alta

Leis de apoio, por exemplo duração 

 razoável da licença de maternidade

Melhor meio de apoiar

Informar e educar durante a  
gravidez e após o nascimento

Compartilhar conhecimento  
e experiências sobre  

amamentação

Manter as mães  
motivadas, respeitá-la  

e reduzir a pressão

Distribuído por Apoiado por
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LOGOTIPO NAUDOJIMO 
ANT KITŲ FONŲ TAISYKLĖS

PADEDU AUGTI
šeimos  gerovės  specialistai

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
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SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO 2019

#AMAMENTARÉUMATODEAMOR

EMPODERAR MÃES E PAIS – FAVORECER A AMAMENTAÇÃO 

A iniciativa da Semana Mundial da Amamentação é apoiada pelas seguintes organizações de pais:

A iniciativa da Semana Mundial da Amamentação é apoiada pelas seguintes sociedades médicas:


