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O exame para IBCLC será oferecido
em todos os idiomas via teste

computadorizado em 2017!
 

O IBLCE® tem grande satisfação em poder oferecer todos os 17
idiomas do exame em centros de teste computadorizados a
partir do exame de outubro de 2017!Lembre-se que o exame de
abril é oferecido apenas em inglês.
 
Gostaríamos de lembrá-los que as inscrições para o exame de
outubro abrem no dia 1º de março de 2017 e estão abertas até
15 de maio de 2017. Visite o site do IBLCE para outras  datas
importantes em 2017.
 
Tenha em conta que, embora o exame seja oferecido agora via
computador em todos os idiomas, o IBLCE acredita que o tempo
de espera para receber os resultados do exame será
essencialmente o mesmo devido ao pequeno número de locais
de teste com papel e lápis ao redor do mundo, e porque a
revisão pós-exame para um teste em 17 línguas envolve uma
equipe de especialistas em psicometria e nos assuntos do
exame. 
 
O IBLCE está feliz em dar este passo para tornar o processo de
exame mais conveniente para todos os candidatos e para os
IBCLC que estão se recertificando, não importa em que lugar do
mundo estejam.

Parabéns aos IBCLC novos e
recertificados em 2016!

 
O IBLCE administrou os exames para os IBCLC em abril e

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PKwsqqN63dXh36tuAK_kVLVLypNqsupRbMc6G3Y_kRJs4SfDw6eZf3HWrXJz38ikxGmcRy6e590IQpOXJViIuuMRoDPYJcquqryd9J7B-qB09qA6oTqRZY6c_dOlc8M7YhycAXUdDfyBSVoij3A3ygodP2wqN7mIi0uNE5WWiEhDIvaLBvtuMXYqQNBHDrVh&c=&ch=


Perfil de um diretor
do IBLCE

Lembre-se que se
suas informações

de contato
mudarem, inclusive
seu endereço de e-

mail, é sua
responsabilidade

profissional
informar o IBLCE.

 
Agradecemos que
se lembre que não
podemos manter
contato com você
se você não se
mantiver em

contato conosco!
 

Passe para o IBLCE
sua nova

informação de
contato!

O resultado do
desafio está aqui!

 
P:Em
aproximadamente
quantos países no
mundo o IBLCE
tem coordenadores
de país?

 
A. 22
B. 35
C. 46
D. 50

 
Resposta:
D. 50

Desafio trimestral
sobre países
 
Pergunta: Qual dos
seguintes fatos
sobre Macau é
verdadeiro?
 

outubro de 2016 para mais de 5.300 candidatos, um aumento de
30 % em relação ao número de candidatos em 2015.O IBLCE
também tem grande satisfação em ter mais de 3.300 IBCLC
recertificados por CERPs.
 
Os resultados do exame de outubro acabaram de ser divulgados
nas contas online e enviados por correio dos escritórios do IBLCE
em meados de dezembro.Lembre-se que o resultado oficial é o
resultado em papel.

Notícias das atividades de promoção
do IBLCE

 
Como uma coluna periódica, o IBLCE trará as notícias sobre
seus esforços de promoção ao redor do mundo. Na última

edição do boletim eletrônico, o IBLCE enfocou as visitas oficiais
com o Ministério da Saúde e a UNICEF no Peru.Nesta edição,
dadas as mudanças em Washington, D.C. e outros lugares no
país, o IBLCE enfoca seus recentes esforços de promoção nos

EUA.
 

O IBLCE faz um trabalho extenso de promoção dos IBCLC e da
amamentação.Dado o ambiente dinâmico dos cuidados de
saúde no mundo todo, o IBLCE continua a aumentar seus
esforços de promoção e defesa dos IBCLC e da sua credencial.A
seguir, um breve resumo de várias atividades recentes de
promoção do IBLCE.
 
O IBLCE é uma organização que há muito tempo é membro
pleno do Comitê de Aleitamento Materno dos Estados Unidos
(United States Breastfeeding Commitee-USBC), a voz nacional
reconhecida em defesa e apoio da amamentação nos Estados
Unidos.A Constelação de Provedores de Apoio à Lactação
(Lactation Support Providers [LSP]) dentro do USBC está
programada para se tornar um grupo de trabalho permanente e
contínuo com o apoio administrativo do USBC.Devido à grande
importância de melhorar o apoio da comunidade a famílias que
amamentam, o grupo LSP continuará a proporcionar capacitação
e reembolso por serviços prestados.O IBLCE desempenhou um
papel ativo nesse grupo de trabalho do USBC e continuará a
fazê-lo, abordando oportunidades e desafios, tendo em vista
especialmente as mudanças potenciais na arena política e de
atenção de saúde.
 
Com a aproximação do quinto aniversário da Chamada à Ação
em Apoio à Amamentação do Diretor Geral de Saúde dos EUA
(Surgeon General), o IBLCE submeteu comentários para um
relatório que será apresentado a ele.Os comentários do IBLCE
concentraram-se em estratégias-chave de implementação que
teriam o impacto maior na credencial do IBCLC se forem
consideradas prioridades para os próximos cinco anos.Entre elas
estão:assegurar o acesso, inclusive de cobertura de seguro, aos
serviços dos Consultores em Lactação Certificados pelo IBLCE;
identificar e confrontar os obstáculos à maior disponibilidade de
bancos de leite que sejam segurom para bebês frágeis; e
trabalhar para a adoção de licença-maternidade paga para todas
as mães que trabalham.
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PKwsqqN63dXh36tuAK_kVLVLypNqsupRbMc6G3Y_kRJs4SfDw6eZf-QcEy3srbtNp-3Vdc8SH1IBVFLOrzX6fh3achh2fK8MZcriGJqfzl-Cpf7pMSTGVR4rwT2y_i2rgcDovWfHKaw3ym_pNghptV_8KioUVmUfkH-Q7MpKxllVHTRXfEiGMg==&c=&ch=


 
A. Macau tem a
maior densidade
populacional do
mundo, com
20.497 pessoas
por quilômetro
quadrado.

B. Macau é
conhecida como a
Las Vegas da Ásia. 
 
C. A população de
Macau é de
142.000
habitantes.
 
 
Resposta: A e B
são verdadeiros!C.
Macau tem na
verdade mais de
560.000
habitantes.

Fique em contato
com o IBLCE na
mídia social 

 
  

Curta-nos no
Facebook! 

  
Siga-nos no

Twitter!
  

 
Conecte-se
conosco no
LinkedIn! 

 

Visite-nos no
YouTube!

O IBLCE recentemente subscreveu uma carta de apoio dirigida à
Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration-FDA) instando-a a lidar formalmente com o
impacto de saúde pública dos rótulos de fórmula infantil que são
confusos e falaciosos.
 
O IBLCE também recentemente subscreveu uma carta à
liderança do Congresso, divulgada pelo Trust for America's
Health (TFAH), em oposição à rescisão do Fundo de Prevenção e
Saúde Pública, autorizado pela Lei de Proteção e Cuidado ao
Paciente (Affordable Care Act [ACA], ou "Obamacare") e que
está na mira de ser revogado. O IBLCE observou que a
revogação do Fundo de Prevenção deixaria um falha de recursos
para programas essenciais de saúde pública que incluem
financiamento para iniciativas de amamentação.
 
O IBLCE também recentemente apoiou formalmente uma carta
da USBC e da American Civil Liberties Union (ACLU) instando o
Departamento do Trabalho dos EUA a ampliar a informação que
consta no dispositivo "Intervalo razoável de tempo para mães
lactantes" da ACA, expandindo a orientação sobre o escopo das
proteções da lei para empregados e dos requisitos para os
empregadores. 
 
O IBLCE continuará a trabalhar para promover e proteger o
IBCLC e a lactação nos Estados Unidos e no mundo.A
organização os manterá informados sobre suas atividades e
resultados em futuras edições deste boletim eletrônico.

Um agradecimento pela resposta ao
pedido de voluntários do IBLCE!

 
Agradecemos a todos que responderam aos diversos pedidos de
voluntários nos dois últimos meses.O IBLCE aprecia
grandemente os voluntários de diversas origens que são líderes
hoje e serão no futuro na comunidade dos IBCLC.
 
O IBLCE em breve entrará em contato com os que se
inscreveram para a seleção de novos membros do comitê!

O IBLCE colocou em evidência o IBCLC
no Encontro Nacional de Aleitamento

Materno no Brasil 
 
De 21 a 25 de novembro em Florianópolis, Brasil, 1.400 pessoas
se reuniram para o XIV Encontro Nacional de Aleitamento
Materno.O encontro, realizado a cada dois anos, é a maior
conferência sobre amamentação no Brasil. 
 
Pela primeira vez, o IBLCE armou um estande na área de
exposição para dar mais visibilidade e apoio para o
desenvolvimento do IBCLC no Brasil. 
 
Aproximadamente 15 IBCLC participaram do encontro.A
coordenadora de país do IBLCE para o Brasil, Rosane Baldissera,
e o membro da Diretoria do IBLCE, Roberto Issler, com a ajuda

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PKwsqqN63dXh36tuAK_kVLVLypNqsupRbMc6G3Y_kRJs4SfDw6eZf_i_5wDszz10KB59uuvVzPrZPL0DT9gH3LlssApDWW0708qA4Qb_dfef9Xf70hIedGeAZ3c0UcErzFz6v3h7dIexN2z5qTI7oVr13QdB0zPzAED1FxUlxzhb0qvhTH4MduJ5Tl5_OLaxyLh17Neu9CpkJlBWGqOA6Jl4UI9EE9s-1h2SpeIvvxUafo_VXeEEsCe6TWHDGfPV20pedVXs9f70A8JwP4KAejU-yH5xR-5lwTT0BetCVTI89Uqy4iQTOQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PKwsqqN63dXh36tuAK_kVLVLypNqsupRbMc6G3Y_kRJs4SfDw6eZfzvHxgYUycsatwCcaBv3VKI22Vr70eHWPTHOHLBTGOlseRz1FVV4dvbQh2iuBk99ZP2VzzHTomw7_mpkbtpTBptzkaqfu-WtFI97X5z9tiVjberVm5xsLJ0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PKwsqqN63dXh36tuAK_kVLVLypNqsupRbMc6G3Y_kRJs4SfDw6eZf2sfPkV_f1h7VlOeAtKxCC_NnMj9jSdydOW6ghayyCsM8FhRrVEhFKXmAD-TF1lFacE13fhTeHdz0vvMZ03s4XGYhh1_qDfytFZXQQ05R99eb_p9FA87s6qIqSjoyQVtJWMObI9BlnKWwQ8sbZxbxx4BysE-Yq7q-V5BjgUlgh4-Hmf6oo-fbcmiA2bLRbzAouJDU77zvGy53nYCruxPC7nRUAQXkuzCmsHlWDfxb6f1jRHzWs9EVCmFJyMgvqn76A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PKwsqqN63dXh36tuAK_kVLVLypNqsupRbMc6G3Y_kRJs4SfDw6eZf_2XIh7Du11rtvSW9rhzQ1qs5hLB0S3qpEP4H2mbD0VpZqspOtP6uK-HopDGVhho7T55j6ejrpMUglvTY3m33e2poKbc5XnW6YX3k2lbHLh-QfdTtsypG1mQ671ribe98sNupKUrw-KSLkSl_c28YGM=&c=&ch=


Rosane Baldissera e Roberto Issler conversam
com os interessados no IBCLC

voluntária de outros IBCLC, estavam à disposição para falar
sobre as oportunidades para futuros IBCLC e para aqueles
interessados em saber mais sobre a importância da certificação.

 
Como tem sido
a tradição nos
três últimos
encontros, foi
oferecido no
programa oficial
uma reunião
formal para
congregar os
IBCLC e outros
profissionais

interessados em aprender mais sobre a certificação IBCLC,
como obter horas clínicas, e outras questões relativas à
consecução e manutenção da certificação.Durante a reunião, foi
anunciada a criação da Associação Brasileira de Consultores com
Certificação Internacional em Aleitamento Materno (Abracciam),
com o propósito de apoiar e promover o IBCLC no Brasil. 
 
Esse encontro terá um impacto no aumento do número de
candidatos e futuros IBCLC no Brasil. 

Brasileiros IBCLC no encontro 

Canto do coordenador de país
 

O IBLCE dispõe de uma rede de coordenadores de país ao redor
do globo para ajudá-lo a ter as respostas que precisa sobre a
certificação e recertificação como IBCLC.Os coordenadores de
país estão à disposição para ajudar com perguntas específicas
do país e para responder perguntas em seu idioma.Caso eles
não tenham a resposta para você no momento, procurarão

conseguir a resposta para você, em seu idioma, o quanto antes.
 

Virginia Tam, MBA, IBCLC



 
Virginia chegou ao IBLCE como
coordenadora de país para Macau com
uma carreira de dez anos no setor de
equipamentos médicos nos Estados
Unidos, Japão e China.Formou-se com
louvor pela Universidade de St.
Thomas em Houston, Texas, onde
completou seu bacharelado, e depois
pela Escola Thunderbird de
Administração Global da Universidade
do Estado de Arizona, onde obteve

seu mestrado.
 
Enquanto amamentava sua filha, Virginia encontrou sua missão
em consultoria e educação em aleitamento.Ela vem apoiando
díades de amamentação na Região Administrativa Especial de
Macau (SAR) desde 2009, online e também como voluntária em
centros de saúde pública. Em 2012, tornou-se consultora em
amamentação da Liga La Leche.
 
Continuou sua formação em lactação e foi premiada com a Bolsa
de Estudos JoAnne Scott, sob os auspícios do Monetary
Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
(Investimento Monetário para Certificação de Consultor em
Lactação).Em 2015. tornou-se a primeira IBCLC proveniente de
um histórico não médico em Macau.Em dezembro de 2016, co-
fundou a Associação de Promoção do Aleitamento e da Nutrição
de Macau, com a esperança de aumentar ainda mais a
conscientização sobre amamentação.No mesmo mês, foi
indicada como membro da Comissão de Mulheres e Crianças da
SAR de Macau, cujo objetivo é auxiliar na criação de políticas que
beneficiem a mulher e a criança. 
 
Virginia está servindo como coordenadora de país de Macau
desde janeiro de 2016.

Foco no consultor certificado
 

Os IBCLC trabalham ao redor do mundo em uma variedade de
ambientes de prática em lactação.Esta seção do boletim

eletrônico e do site do IBLCE destaca os IBCLC e o importante
trabalho que desempenham para mães, crianças e

famílias.Conheça os consultores certificados ao redor do mundo
e por que eles valorizam a credencial IBCLC!

 



Stacy Davis e seus filhos
 

Stacy Davis
 

Desde a infância, Stacy Davis, moradora de muitos anos em
Detroit, Michigan, EUA, tem paixão por melhorar a saúde de sua
comunidade.Como muitas das jornadas memoráveis que
ocorreram em sua vida, o caminho de Stacy ao IBCLC foi uma
das maiores.Stacy admite, porém, que esse caminho
profissional não foi sua escolha, mas, sim, que foi escolhido
divinamente para ela.Até hoje, o estado de Michigan conta com
apenas dez IBCLC afro-americanas.Ela nunca poderia imaginar
que um dia estaria entre essas pessoas.
 
Stacy, como muitas afro-americanas em sua comunidade de
Detroit, desejava amamentar e estava determinada a fazê-lo,
mas lhe faltavam o apoio adequado e os recursos para
consegui-lo com seus dois primeiros filhos.Depois do nascimento
do seu terceiro filho, Stacy enfrentou muitos dos mesmos
desafios que tinha tido com os bebês anteriores: falta de apoio
familiar e da comunidade, além de dificuldades com a pega.Com
a ajuda de uma vigorosa conselheira de amamentação da
Mulheres, Bebês, Crianças e uma apresentação a um clube de
amamentação para afro-americanas, Stacy se equipou para
amamentar com êxito seu filho por 11 meses.Em 2013, Stacy
sentiu-se chamada a agir e deu início a sua jornada no sentido
de obter uma credencial como IBCLC.
 
Desde que se tornou uma IBCLC em 2014, Stacy tem usado
suas experiências pessoais e conhecimentos profissionais para
trabalhar incansavelmente em atividades para diminuir as taxas
de mortalidade infantil.Isso tem sido feito mediante a criação de
acesso equitativo a cuidados no campo da saúde materno-
infantil, tanto no nível local como nacional.O entusiasmo de Stacy
continua a ser impulsionado pelos valores que ela vê no apoio à
lactação e ao nascimento baseado na comunidade.Stacy
acredita que os programas com base na comunidade
proporcionam um serviço inestimável que serve de ponte entre o
provedor de cuidados médicos e a comunidade, como uma
continuidade da atenção, oferecendo às mulheres negras o apoio
sociocultural ao nascimento, aleitamento e nutrição de crianças
saudáveis.
 
Atualmente, Stacy é diretora executiva da National Association of
Professional and Peer Lactation Supporters of 



Color (NAPPLSC), membro da diretoria do Lactation Education
Accreditation and Approval Review Committee (LEAARC),
secretária e embaixadora de Equidade da LEAARC no Comitê de
Ação para Equidade em Lactação e membro do Grupo de
Equidade Racial do Primeiro Alimento do Centro de Inclusão
Social.Ela está também empregada no Ascension Health
System, onde deu assistência a dois hospitais do sistema de
saúde para conseguir a designação Amigo da Criança e foi
mentora de IBCLC negros. 
 
Stacy atribui seu sucesso nesta jornada às vezes desafiadora ao
amor e apoio de seus quatro filhos, da família e dos amigos.

Perfil de um diretor do IBLCE
 

O boletim eletrônico do IBLCE traz uma coluna regular que
destaca um membro da Diretoria e inclui informações sobre seu

trabalho em prol da comunidade de IBCLC e do público.

Roberto com a mulher Beth e dois de seus filhos, André
(esquerda) e Eduardo (direita)

Roberto Issler é pediatra em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brasil.Desde 1993, ele é professor adjunto na Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde
conquistou seu mestrado em 1993 e doutorado em 2009. Seu
interesse pela amamentação começou durante sua graduação e
residência, tendo se tornado IBCLC em 1998. De 2008 a 2015,
serviu como coordenador de país do IBLCE para o Brasil e vem
trabalhando em sua clínica pediátrica privada desde 1989.
Roberto foi recentemente indicado membro do Departamento
Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de
Pediatria.
 
A mulher de Roberto, Maria Elizabeth, é médica MD/GO e eles
têm três filhos, todos amamentados.Em seus momentos de
lazer, Roberto gosta de viajar e assistir ao futebol.




