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O Dia Mundial de Doação de Leite Humano nos permite lembrar e refletir sobre um dos recursos naturais
e sustentáveis mais importantes e essenciais à vida: o leite materno. Por essa razão, o 19 de maio é uma
data muito especial para a Rede Global de Bancos de Leite Humano (rBLH). Trata-se de uma homenagem ao ato solidário e altruísta de milhares de mulheres que doam seu leite excedente para os Bancos de
Leite Humano que, por sua vez, o distribuem, com qualidade certificada, aos recém-nascidos prematuros
e de baixo peso, que tanto precisam de seus benefícios para sobreviver.
Esta edição especial é mais um produto da soma de todos os esforços e recursos de cada um dos Bancos de
Leite Humano para se avançar, efetivamente, no cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Vale destacar que a participação social é um componente essencial da Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030), e é por isso que esta publicação enriquece a maneira de como
a rBLH entende e busca contribuir para alcançar os ODS: fortalecendo os laços de solidariedade entre os mais
distintos atores de nossa sociedade.
Assim, tendo como pressupostos a participação social em favor da doação e o direito ao acesso ao leite
humano a recém-nascidos do mundo inteiro, urge, em 2015, um novo compromisso reconhecido e pactuado por 20 países na Carta de Brasília, tal qual transcrito na íntegra:
Mobilizar esforços que permitam oficializar no âmbito da Organização Mundial da Saúde
o pleito para a adoção do dia 19 de maio como data comemorativa ao Dia Mundial de
Doação de Leite Humano, originalmente proposto na Carta de Brasília 2010 e ratificado
neste documento. (Carta de Brasília 2015)
Diante do exposto, comemorar o Dia Mundial de Doação de Leite Humano significa reforçar a rBLH como
uma rede temática no âmbito da Saúde Global, voltada para a Agenda 2030, particularmente no que diz
respeito aos ODS 3 e 17, para que seja possível o acesso ao leite humano ao alcance de todos.
Por fim, nós, da Secretaria Executiva da rBLH, aproveitamos este espaço para felicitar a todos os envolvidos nas mobilizações deste ano de 2018 e, em especial, aos profissionais de cada um dos 332 Bancos
de Leite Humano integrantes, que não mediram esforços para celebrar esta data tão importante para a
saúde de nossas crianças.
Convidamos os leitores desta edição especial a desfrutar das informações, dicas e experiências aqui reunidas.
						
Virgínia Valiate Gonzalez
						
Secretaria Executiva da rBLH
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Mobilizar esforços para valorizar o papel social da doação de leite humano e para oficializar, no
âmbito das Nações Unidas, o dia 19 de maio como Dia Mundial de Doação de Leite Humano, tem
sido uma constante desde 2010. Ano após ano, é possível observar um crescimento das ações
desenvolvidas nos países e neste ano de 2018 não foi diferente.
Para além dos países que integram oficialmente a rBLH, registramos comemorações na
América do Norte e Europa, bem como em Associações que reúnem grande contingente de
Bancos de Leite Humano.
Optamos por estruturar esta edição a partir das vozes dos verdadeiros construtores desta história – os profissionais que trabalham em favor dos Bancos de Leite Humano ao redor do mundo.
Fatos em fotos, textos, vídeos apresentações e notícias publicadas em veículos de comunicação, encontram-se aqui reunidos. Leiam, desfrutem, comentem, sugiram... afinal, são vocês, ou
melhor, somos nós, todos nós, juntos, trabalhando em favor do nosso bem maior: a saúde das
nossas crianças, que representam o futuro dos nossos países e de nosso Planeta.
Por um mundo sustentável e mais equitativo, sigamos juntos.
Dra. Thereza de Lamare
Diretora do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas
da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde
(DAPES/ SAS/ MS)
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ARGENTINA
Dra. Ana Tabuenca
Coordenadora do BLH de La Plata
“O significado desta mobilização é conscientizar a população da necessidade de doar leite humano e também, em forma indireta, mas não menos importante,
despertar a consciência na sociedade da importância
e benefícios do leite humano.”

Na Bolívia, foi inaugurado o primeiro Banco de Leite Humano no dia 11 de abril de 2014, localizado no
Hospital de La Mujer, do departamento de La Paz,
o qual vem trabalhando na promoção, fomento e
apoio ao aleitamento materno e à doação de leite
humano, com a finalidade de contribuir para a saúde materno-infantil e neonatal.

Dra. Maria Alejandra Buairevich
Chefe do BLH de Neuquén

Objetivos do Dia Mundial de Doação de Leite Humano:

“É conscientizar a doação do leite através da solidariedade, dar o serviço à comunidade, crescer na população o ato de doar: para a vida, oferecer serviço,
humanizar o cuidado, consagrar ajuda permanente e
entender o ato da doação.”

1. Proteger, promover e apoiar o aleitamento materno
a distintos setores da sociedade.

de Doação de Leite Humano, basicamente remete
a duas palavras: obrigado e parabéns.
Este obrigado se direciona ao grande contingente
de mulheres-mães que, num ato solidário e de muita
grandeza, divide muito mais que o seu leite, divide a
sua maternidade e, de forma incógnita e voluntária,
realiza um gesto verdadeiramente de amor ao próximo e de responsabilidade social. E parabéns a você,
mãe, que se transforma em uma doadora e que amplia a possibilidade de recuperação de um grande número de recém-nascidos prematuros e de baixo peso,
crianças essas internadas em unidades de terapia
neonatal intensiva e semi-intensiva, que dependem
do leite doado como um fator de sobrevivência.
A estas mulheres-mães-doadoras, os nossos mais
sinceros agradecimentos pelo gesto tão nobre, simbólico e de extensão à maternidade.

BOLÍVIA

BRASIL

Equipe do BLH
Hospital de La Mujer - La Paz

Dr. João Aprigio Guerra de Almeida
Coordenador da Rede Brasileira de Bancos
de Leite Humano

Muito obrigado também a este exército de abnegados,
os profissionais de saúde, que integram a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, e que acreditam,
de forma muito verdadeira, que podem transformar a
realidade da saúde pública brasileira com o trabalho
voluntarioso que exercem, e que também transformam a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
em uma ação emblemática do Sistema Único de Saúde. Obrigado por tanta dedicação e por acreditarem
que podem fazer a diferença. Parabéns a todos!

“Qualquer coisa que se queira falar a respeito da
comemoração que a Rede Brasileira de Bancos de
Leite Humano e a Rede Global de Bancos de Leite
Humano fazem neste dia 19 de maio, o Dia Mundial

Sigamos juntos nesta grande construção coletiva
que é a nossa Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, parte integrante da Rede Global de
Bancos de Leite Humano.”

“O 19 de maio é a data selecionada a nível internacional para promover a doação de leite materno e explicar seus benefícios para os bebês doentes e prematuros. Além disso, serve para agradecer a todas as
mamães que estão doando ou já doaram o seu leite.
9

A data foi designada originalmente no Brasil como Dia
Mundial de Doação de Leite Humano, porque neste
dia, em 2005, foi firmado o primeiro acordo para criar
uma rede internacional de bancos de leite humano
em que se uniram 13 países e organizadores internacionais na América do Sul e América Central, da qual
a Bolívia faz parte.

2. Mobilizar e desenvolver ações para a proteção,
promoção e apoio ao aleitamento materno e de práticas apropriadas de alimentação infantil.”
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COLÔMBIA
Equipe do BLH
Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué

Ministério de Saúde Pública e Proteção Social
Equipe Banco Leite Humano

“Sendo a doação de leite humano um dos atos de
amor mais puros de uma mãe para seu próprio filho,
e até os filhos de outras mamães em sua condição de
vulnerabilidade nutricional; sendo a doação de leite
humano uma das estratégias que aporta resultados a
vários dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; sensibilizar, comemorar em um dia esta mensagem, faz-se importante para nós que trabalhamos
pela infância e pela erradicação da má nutrição.”

“Doar e promover a doação é a demonstração do
compartilhar de uma mãe com seu filho, da mãe do
filho receptor com a mãe doadora, da mãe doadora
com outras crianças, entre as equipes dos BLHs,
entre os mesmos BLHs, entre esses e sua comunidade, enfim, é a possibilidade de consolidar redes
de amor e solidariedade.”

Equipe do BLH
ESE Hospital San Rafael de Facatativá
“Esta resposta é minha opinião pessoal como coordenador do BLH da ESE Hospital San Rafael de Facatativá. Esta celebração é, para mim, um dia de alegria, na qual participa toda a equipe do BLH, dando a
conhecer aos usuários, mães, visitantes, funcionários
da ESE, a estratégia. É o dia que mostramos com
orgulho nossa contribuição deste município à diminuição de mortes de prematuros através dessa estratégia. Sentimo-nos muito felizes de fazer parte e
contribuir para o cumprimento dos ODS. Seguiremos
convencidos que esta estratégia contribui para a nutrição infantil e salva vidas.”
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EL SALVADOR
Érica Martínez
Coordenadora do Banco de Leite Humano
do Hospital San Juan de Dios de Santa Ana

“Para nós, no dia 19 de maio, já por decreto legislativo, comemora-se o Dia Nacional de Doação
de Leite. É um ato comemorativo no qual celebramos e reconhecemos a todas as mães doadoras
e altruístas que salvam vidas através de seu leite
humano para poder proporcionar aos recém-nascidos
da Unidade de Cuidados Intensivos da região ocidente de nosso País. Além disso, mostra a visibilidade do trabalho que se realiza como Rede
de Bancos de Leite e Postos de Coleta, proporcionando à nossa sociedade informação e motivando-os para poder continuar com este projeto. Somos também um apoio para a promoção e
fomento do aleitamento materno no País. Assim,
dando cumprimento à lei que está vigente neste
País, promovendo e dando informação a todas as
mães que estão em seu período de aleitamento, para que possam continuar com este lindo ato
para seu recém-nascido que está em casa.”
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Mirian Alvarado
Coordenadora do Banco de Leite Humano
do Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel

“Vou contar para vocês sobre o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e sobre o seu significado. Para
a equipe técnica do BLH, falarei um pouco de sua
história, assim como de alguns dados estatísticos que
considero muito importantes. O Dia Mundial de Doação de Leite [Humano] surge, primeiramente, como
Dia Nacional em 2004, no dia 1º de outubro, data em
que se instaurou no Brasil. Pouco a pouco, este dia
foi adquirindo grande repercussão e se expandiu por
toda a América. A primeira Carta de Brasília, firmada
no dia 19 de maio de 2005, levou à criação da rBLH
e que, posteriormente, passa a ter a criação do Dia
Mundial de Doação de Leite Humano, contemplada
na segunda Carta de Brasília assinada em 2010.
13

Desde 2014, o Dia Mundial de Doação [de Leite Humano] vem sendo comemorado em nosso BLH com
diferentes atividades de promoção nos meios de comunicação, entregas educativas, jornadas de coleta
de leite humano, as quais chamamos carinhosamente de “mamatón”, e também em atividades onde se
agradece às mães que são doadoras e fazem parte do nosso projeto. Buscamos sensibilizar os pais
e agradecer a cada um dos participantes em nosso
programa. Cabe ressaltar que, em nosso País, o Dia
Mundial de Doação [de Leite Humano] foi reconhecido por um Decreto Legislativo em 2016.
Atualmente, o BLH do Hospital San Juan de Dios, de
San Miguel, trabalha em conjunto com 16 postos de
coleta distribuídos nos quatro departamentos da zona
oriental, os quais incluem hospitais básicos, unidades de saúde familiar, equipes comunitárias e clínica
comunal pan-americana do Instituto Salvadorenho
do Seguro Social. Desde 2013 até maio de 2018, foram contabilizadas 13.568 mães doadoras a quem se
brindou com 37.219 assistências individuais e 3.887
assistências grupais, o que permitiu coletar 2.795 litros de leite humano, beneficiando a 956 crianças por
meio da alimentação com leite humano pasteurizado.
Agora, bem, o que significa para nós o Dia Mundial
de Doação de Leite Humano? Além de ser uma data
muito importante enquanto equipe, porque reconhe-

ce os BLHs, e temos instaurados em nosso País três
reconhecidos BLHs. É um dia que une a todos nós
salvadorenhos como família porque contribuímos de
diferentes maneiras para a redução da morbimortalidade neonatal, seja doando leite materno, apoiando
e cuidando de nossas mães lactantes, promovendo o
aleitamento materno, com ênfase na doação, não só
em nossos BLHs, mas em todos os postos de coleta e
em diferentes unidades de saúde que não participam
da rede de postos de coleta.
Ajudamos os bebês que, por algum motivo, não podem receber o leite de sua própria mãe e nos unimos em esforços para salvar vidas, já que o leite
materno não se trata apenas de um alimento, mas
sim de uma combinação de nutrientes, fatores imunológicos e, sobretudo, um ato de amor. Para ser
doadora do BLH, tem que ter o desejo de doar. É
um ato altruísta e pedimos àquelas mães que não
possuem nenhum fator de risco, como uma enfermidade infectocontagiosa ou que não consumam
drogas, álcool ou medicamentos de contraindicação ao aleitamento materno. Fazemos um convite
às mães em etapa de aleitamento que estão próximas ao BLH, localizado no Hospital Nacional San
Juan de Dios de San Miguel, no terceiro nível, no
horário de segunda à sexta, de 7h às 15h, para
doar leite assim como receber aconselhamento em
aleitamento materno.”
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EQUADOR

GUATEMALA

Dr. Ramiro Moya
Coordenador do Banco de Leite Humano
do Hospital Isidro Ayora

Francisco Chew
Coordenação de Promoção e Desenvolvimento de
Hospitais, Vice Ministério de Hospitais - Ministério
de Saúde Pública e Assistência Social

“O dia 19 de maio é, desde 2010, celebrado o Dia
Mundial de Doação de Leite Humano na rBLH-Global,
considerando a importância que tem esse alimento
tão perfeito para as crianças até pelo menos 6 meses de idade. Isso é importante, pois muitas mães
têm leite mais do que suficiente para seus filhos,
extraem e acabam descartando o excesso desse leite porque não possuem informação sobre
a importância vital que teria para outras crianças que realmente o necessitam e que acabam
recebendo fórmulas.
No entanto, isso não ocorre porque essas pessoas
querem assim, e sim por desconhecimento tanto
das mães como de profissionais que atendem a essas crianças. Esses erros são cometidos com base
no desconhecimento quanto ao valor do leite materno para outros recém-nascidos, que passa por
uma garantia de exames a essa mãe doadora ou à
pasteurização do leite, que permite que nós o devolvamos inócuo, no caso de haver algum risco.”
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“O significado da mobilização do Dia Mundial de Doação de Leite Humano para Guatemala é um posicionamento social a favor da nutrição infantil, especialmente em prematuros e recém-nascidos de baixo
peso com complicações, no qual se promove, protege e apoia o aleitamento materno, com a finalidade
de sensibilizar a população sobre a importância que
tem a doação de leite humano e o impacto que esta
possui na prevenção de mortes no período neonatal
e infantil, assim como a saúde pós-natal de recém-nascidos de baixo peso e prematuros. Além disso,
é uma oportunidade para divulgar os bancos de leite
humano em todo o País.
É uma atividade comemorativa na qual se reconhece o esforço que o pessoal tem desprendido
para o adequado funcionamento e implementação dos BLHs a fim de disponibilizar o leite humano a todos os recém-nascidos de baixo peso e
prematuros que necessitam.
Essas ações informam a população sobre o compromisso da Guatemala, através do Ministério de Saúde
Pública e Assistência Social com a nutrição infantil,

especialmente em recém-nascidos de baixo peso e
prematuros, motivando às mães lactantes a doar leite
em favor da boa saúde e nutrição dos neonatos.”

HONDURAS
Mario Rafael Castillo Cantarero
Coordenador do Banco de Leite Humano
do Hospital Escuela de Tegucigalpa
“Promover e sensibilizar a doação voluntária de leite
humano para benefício dos recém-nascidos, melhorando a captação do mesmo, através de uma rede de
apoio comunitário e postos de coleta periféricos.”

Gloria Zulema Figueroa Osorio
Coordenadora do Banco de Leite Humano
do Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula
“O BLH do Hospital Dr. Mario Catarino Rivas celebrou
o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, realizando várias atividades de promoção nas áreas de hospitalização e consulta externa, encerrando no dia 25
de maio, sexta-feira, com a entrega de um diploma
de reconhecimento e agradecimento à doadora com
maior quantidade doada até a data. Contou com o
apoio de estudantes de licenciatura em Nutrição da
Universidade Cristiana Milenium e pessoal das áreas.
Tais atividades foram cobertas por meios de comunicação radiais, impressos e televisivos.”
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NICARÁGUA

PANAMÁ

PORTUGAL

Ligia Rodriguez
Coordenadora do Banco de Leite Humano
do Hospital Bertha Calderón Roque,
em Manágua.

Esther Toala
Coordenadora do Banco de Leite Humano do
Complexo Hospitalar - “Caja de Seguro Social”

Banco de Leite Humano da Maternidade
Dr Alfredo da Costa, CHLC, EPE

Para nosso país, simboliza a importância do ato da
doação de leite humano para a salvaguarda da vida
de nossas crianças nos diferentes departamentos,
para alcançar metas de diminuição de desnutrição e
conseguir a redução da morbimortalidade neonatal
em nossos departamentos.

“Desde 2016, celebramos a alegria do dia 19 de maio
como Dia Mundial de Doação de Leite Humano e Encontro de Irmãos de Leite com o objetivo de:

Para os Bancos de Leite Humano em Nicarágua, o
leite materno é um líquido precioso que Deus nos
enviou para salvar vidas e brindar um alimento nutritivo ideal a nossos bebês. Com isso, colocamos em
marcha a promoção, proteção e promoção do leite
materno, sensibilizando a sociedade sobre a importância de doar leite humano.
Com o objetivo de solidarizar com os bebês prematuros e as mães, ainda que exija muito esforço, tem um enorme valor para os bebês que se
beneficiam dele.

1- Motivar toda a população a alimentar seus filhos
com leite materno como único alimento nos primeiros
seis meses de vida. A porcentagem de aleitamento
materno exclusivo em 2014 foi 21,5% e, atualmente,
é de 28%. Estamos promovendo o aleitamento e a
doação do excedente.
2- Incorporar às autoridades médicas e administrativas do nível local e central para que ajudem a cumprir
os objetivos do BLH.
3- Fazer um reconhecimento às mães doadoras que,
de forma altruísta, compartilham este precioso presente da vida.
4- Agradecer o esforço das mães que extraem leite para seus próprios filhos enfermos na Unidade de
Cuidados Intensivos.
5- Receber o apoio das Damas Voluntárias capacitadas em aleitamento materno.”
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“Torna-se um impulso, embora ainda pequeno, para
sensibilizar os decisores políticos e a população para
a importância do leite humano, para a saúde a curto, médio e longo prazo e os ganhos de saúde daí
provenientes para a população. Leva os meios de
comunicação a falar no assunto, fazer entrevistas
e algumas conferências e há, pouco a pouco, uma
conscientização do problema e das vantagens.”

REPÚBLICA DOMINICANA
Santigo Martínez
Coordenador do Banco de Leite Humano da
Maternidade “Nuestra Señora de la Altagracia”,
Santo Domingo
“Graças ao trabalho de promoção sobre os benefícios que oferece o leite humano processado ao recém-nascido prematuro e de alto risco, temos conseguido incentivar (logo, elevar o nível de consciência)
a colaboração de grupos de mães organizadas que,
de forma altruísta e nobre, nos doam o excedente de
seu leite para contribuir dessa maneira para a recuperação daqueles recém-nascidos prematuros que,
por sua condição, nasceram com alto risco.
Ou seja, para nós, na República Dominicana, o dia 19
de maio, Dia Mundial de Doação de Leite Humano, tem
um grande significado porque contribui para a redução
da mortalidade infantil no componente neonatal.”
18
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Banco de Leite Humano
de La Plata
Enviado por: Dra. Ana Tabuenca,
Coordenadora do BLH de La Plata
Fotografia da abertura da VII Jornada Provincial de
Promoção de Doação de Leite Humano no marco
de seu 11º aniversário e na véspera do 19 de maio.
Foto da festa do 11º aniversário e Dia Mundial de
Doação de Leite Humano na qual as mães doadoras foram presenteadas ao longo da Jornada.
Banner feito pelo Ministério da Saúde da Província
de Buenos Aires no marco da VII Jornada Provincial de Promoção de Doação de Leite Materno.
Resumo das estatísticas até a data da Jornada do
BLH desde a sua inauguração em 15 de maio de 2007.
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Banco de Leite Humano
de Neuquén

Enviado por:
Dra. Maria Alejandra Buairevich.
Chefe do BLH de Neuquén
“Em nosso segundo ano de funcionamento do BLH
na Província de Neuquén, comemoramos todo o esforço depositado na Rede de Bancos de Leite Humano desde o BLH em Cutral Co - Plaza Huincul.
Para ampliar o esforço do trabalho referente à doação de leite, os diferentes cenários são:

Centros de Aleitamento Materno (CLM)

7.

Hospital Andacollo

Centro de Coleta Comunitário (CRC)

8.

Hospital Chos Malal

1.

Centro Vecinal Zani

9.

Sanatorio de Plaza Huincul

2.

Centro Vecinal Ruca Quimey

10.

Hospital Cutral Co Plaza Huincul

3.

Centro Vecinal Pampa

11.

Hospital de Piedra del Águila

4.

Centro Vecinal Peñi Trapum

Centro de Coleta de Leite Humano (CRLH )

1.

Hospital Castro Rendón

1.

CMIC

2.

Clínica Pasteur

2.

Hospital de Villa La Angostura

3.

Maternidad San Lucas

3.

Hospital de San Martin de los Andes

4.

Hospital Heller

4.

Hospital Plottier

5.

Hospital Centenario

5.

Hospital Bouquet Roldan

6.

Hospital Zapala

6.

Consultório Privado de Andacollo
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Unidos doando leite materno, salvamos vidas:
TODOS PODEMOS AJUDAR
Realizamos um “Zumbatón” (ritmo de dança) pelo
BLH de Cutral Co - Plaza Huincul como atividade
principal no dia. Foram convocadas as famílias,
seus filhos, quando as mães, ao ritmo de música,
com mais 180 participantes dançaram juntos. Houve
sorteios, presentes, jogos para o encontro de DOAR.
Na entrada do evento, houve coleta de frascos e
bombas de extrair leite; e uma mesa com frutas e
água, no chamado “PONTO SAUDÁVEL”.
Contamos com mães doadoras e receptoras, todas
agradecidas frente às virtudes proporcionadas pelo
leite, e só o ato de compartilhar, uniu mais a tarefa
na criação de seus filhos.

Outras atividades:
Sanatorio de Plaza Huincul: inauguração de
CLM em sua instituição.
Clínica Pasteur: Difusão nas redes sociais,
exposição de fotos e mensagens de rádios.
Hospital Heller: Atividades de sensibilização
da doação de leite humano de 14 a 18 de maio.
Hospital Castro Rendón: convocatória informativa na Plaza de la Banderas no dia
19 de maio.
Hospital de Plottier: exposição radial pela FM
Alternativa pelo Dia Mundial.
Hospital Centenario: apresentação de pôsteres alusivos ao Dia Mundial.
Hospital de Andacollo: promoção em via pública sobre aleitamento materno e doação de
leite humano.
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O país no
Cantinho do Whatsapp

BLH de Neuquén do Hospital Cutral- Có – Plaza Huincul, comemora o
Dia 19 de Maio: Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O dia é uma homenagem pela assinatura da 1ª Carta de Brasília em 2005. Este documento concentra os esforços internacionais para enfrentar a mortalidade infantil e aponta as estratégias relacionadas aos bancos de leite humano para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Centro de Lactancia Materna Dr Castro Rendón do Hospital Provincial
Neuquén realiza vídeo sobre a importância da doação de leite humano
No vídeo, o Centro de Lactancia Materna Dr Castro Rendón do Hospital Provincial Neuquén, na Argentina, enfatiza a importância da doação de leite humano para salvar vidas de recém-nascidos prematuros.

BLH de Neuquén comemora o Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O Banco de Leite Humano de Neuquén celebrará o Dia Mundial de Doação de Leite Humano.
Confira a programação!
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Banco de Leite Humano
do Hospital de La Mujer - La Paz
Enviado por:
Equipe do BLH Hospital de La Mujer - La Paz

B. “I CAMINHADA PARA A PROMOÇÃO DA
DOAÇÃO DE LEITE HUMANO”, COMEMORANDO O DIA MUNDIAL DE DOAÇÃO DE
LEITE HUMANO

Atividades:
A- “I MARATONA DO BANCO DE LEITE
HUMANO” CELEBRANDO O QUARTO
ANIVERSÁRIO DO BLH E DAR RECONHECIMENTO ÀS MÃES DOADORAS E
BEBÊS SOLIDÁRIOS
Realizado na data 11 de abril da presente
gestão, com a participação ativa da equipe
do Banco de Leite Humano, Liga de la Leche na Bolívia, estudantes da carreira de
Nutrição e Dietética, carreira de Enfermagem da Faculdade de Medicina – Universidade Mayor de San Andrés e também da
Universidade Católica Boliviana.
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Realizado na data de 19 de maio da presente gestão, com a participação ativa do
Banco de Leite Humano, estudantes da
carreira de Enfermagem da Universidade
Católica Boliviana.
C. VISITAS AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
MASSIVA PARA A PROMOÇÃO DE DOAÇÃO
DE LEITE HUMANO
Também foram realizadas visitas aos meios
de comunicação em massa, televisão e rádio
para promover a prática de aleitamento materno e fomentar a doação de leite humano,
para contribuir para a saúde e segurança alimentar dos prematuros.

CONCLUSÕES
1. O aleitamento materno é um dos
meios mais eficazes e menos custosos
para assegurar que mães e seus filhos e
filhas pequenos alcancem o nível de saúde mais alto possível.
2. O aleitamento materno é um direito
humano, tanto da mãe como das crianças. As mulheres têm direito a receber
informação precisa e imparcial para poder tomar uma decisão informada sobre
o aleitamento materno.
3. Direito a uma proteção adequada da
maternidade nos hospitais materno-infantis,
para o aleitamento materno através dos bancos de leite humano.
4. Foi sugerido unificar esforços para
as posteriores atividades relacionadas à
promoção do aleitamento materno e doação de leite humano.
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O país no
Cantinho do Whatsapp

Banco de Leite Humano de La Paz organiza caminhada em comemoração
ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano
No sábado e domingo (19-20/05), o Banco de Leite Humano de La Paz, Bolívia, organizou uma caminhada para fomentar a doação em comemoração pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano.
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- Campanha Nacional SUS - Brasil
- Mobilizações nos shoppings da Rede Ancar Ivanhoe
- Mobilizações nas Unidades Federativas
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Texto produzido por Nicole Beraldo
(Agência Saúde/ Ministério da Saúde)
Com o objetivo de mobilizar a sociedade para a
importância da amamentação e doação de leite materno, o Ministério da Saúde em parceria
com a Rede Global de Bancos de Leite Humano
(rBLH) e o Programa Iberoamericano de Bancos
de Leite Humano lançaram, nesta sexta-feira
(18), a campanha nacional “Doe Leite Materno,
Ajude Quem Espera Por Você”. A amamentação
é o principal fator de redução da mortalidade na
infância. A ação visa incentivar mães que amamentam a serem doadoras voluntárias, ampliando o estoque de leite materno coletado e distribuído aos recém-nascidos prematuros e de baixo
peso. O anúncio foi feito durante o V Congresso
Paulista de Bancos de Leite Humano realizado,
em São Paulo (SP).
Para o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, a doação de leite materno é importante para garantir o
alimento aos bebês que precisam desse alimento. “Precisamos parabenizar e continuar incentivando essas mães a doarem o leite materno
para que outras possam ver seus filhos crescerem fortes e saudáveis. Tenho orgulho de sermos referência na estratégia de Bancos de Leite
para outros países. É importante lembrar que
doações de leite salvam vidas, qualquer quantidade é importante para bebês prematuros e de
baixo peso”, destacou o ministro.
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O lançamento da campanha celebra o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, comemorado em 19 de maio. A atriz Sheron Menezzes é
madrinha da campanha e também doadora no
Banco de Leite do Rio de Janeiro. “É um orgulho
estar aqui hoje ajudando a divulgar essa causa
nobre. Precisamos falar de doação de leite materno, divulgar e incentivar outras mães, divulgar entre a família, amigos e redes sociais. As
pessoas desconhecem que podem salvar vidas
com qualquer quantidade do leite materno. Muitos recém-nascidos de baixo peso não podem se
alimentar no seio da mãe e precisam da doação
para se desenvolverem. Me coloco no lugar dessas mães, porque quando precisei fui socorrida,
e hoje peço para todas as mães que amamentam se conscientizarem e doarem seu leite”, reforçou Sheron Menezzes.
A campanha reforça a necessidade de doação
de leite para bebês prematuros e de baixo peso e
enfatiza que qualquer quantidade do alimento é
importante para esses bebês, pois, dependendo
do peso do prematuro, 1 ml de leite materno já é
suficiente para nutri-lo cada vez que for alimentado. Portanto, toda quantidade doada aos Bancos
de Leite é de grande valor.
Os Bancos de Leite Humano (BLH) são casas de
apoio à amamentação que surgiram como uma
estratégia de qualificação da assistência neonatal em termos de segurança alimentar e nutricio-

44

nal, com foco em ações que ajudam a reduzir a
mortalidade infantil em instituições hospitalares.
O trabalho é voltado a bebês prematuros que demandam cuidados especiais em unidades neonatais. Com o leite materno o bebê fica protegido
de infecções e diarreias, além de contribuir para
um melhor desenvolvimento, diminuindo o tempo
médio de internação.
A estratégia de Bancos de Leite Humano do Brasil, desenvolvida há 32 anos pelo Ministério da
Saúde, já beneficiou, entre 2009 e 2017, cerca
de dois milhões de recém-nascidos. Também
contou com o apoio de mais de 1,5 milhão de
mulheres doadoras e aproximadamente, 1,6 milhão de litros coletados. Em 2017, o volume de
leite materno coletado em todo país foi de 212
mil litros. Ao todo, 198 mil bebês prematuros foram beneficiados nesse período com a doação
de leite materno de 183 mil mulheres.
LEITE MATERNO
O Brasil possui a maior e mais complexa
rede de banco de leite do mundo. Atualmente
existem no país 219 bancos, em todos os estados e no Distrito Federal, e 196 Postos de
Coleta, além de coleta domiciliar. O modelo
brasileiro é focado na promoção, proteção e
apoio ao aleitamento materno exclusivo até
os seis meses de idade e continuidade da
amamentação por dois anos ou mais. Além
de coletar e distribuir leite materno de quali-
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dade a bebês prematuros, contribuindo para
a diminuição da mortalidade infantil. Para localizar um Banco de Leite Humano, acesse
a página de doação de leite materno, no site
do Ministério da Saúde.
Todo leite coletado nos bancos passa por um rigoroso controle de qualidade, antes de ser distribuído, e é fornecido de acordo com as necessidades
de cada criança. No Brasil, nascem aproximadamente três milhões de bebês por ano, sendo que
aproximadamente 330 mil são prematuros ou vêm
ao mundo com baixo peso (menor de 2,5kg). Muitas dessas crianças precisam permanecer internadas assim que nascem até terem condições de
ir para casa. Esses bebês têm melhores chances
de sobrevivência e recuperação, se a alimentação
com leite materno for ofertada.
Apesar das mobilizações já realizadas, o número de doações de leite ainda é baixo em
relação à demanda. Hoje, a Rede Brasileira
de Bancos de Leite Humano consegue suprir
aproximadamente 60% da demanda para os
recém-nascidos prematuros e de baixo peso
internados nas UTI Neonatais do Brasil. Isso
significa que cerca de 40% dos bebês internados que precisam não podem contar com o
leite humano na sua alimentação. Por isso, o
Ministério da Saúde, em parceria com a Rede
Global de Bancos de Leite Humano, realiza todos os anos uma campanha para estimular as
mulheres que amamentam a adotar a prática.

A amamentação é a forma de proteção mais
econômica e eficaz para redução da mortalidade
infantil, pois permite grande impacto na saúde
da criança, diminuindo a ocorrência de diarreias
e infecções, principais causas de morte de recém-nascidos, ao mesmo tempo em que traz
inúmeros benefícios à saúde da mulher, como a
redução das chances de desenvolver câncer de
mama e de útero. Estima-se que o aleitamento
materno seja capaz de diminuir em até 13% a
morte de crianças menores de cinco anos em
todo o mundo por causas preveníveis. Nenhuma
outra estratégia isolada alcança o impacto que
a amamentação tem na redução das mortes de
crianças nessa faixa etária.
COOPERAÇÃO
O modelo do Banco de Leite Humano brasileiro
é referência para aproximadamente 40 países,
sendo que 23 deles realizam cooperação internacional com o Brasil e utilizam o modelo brasileiro. A cooperação tem como objetivo formar
multiplicadores para viabilizar a transferência da
tecnologia dos Bancos de Leite Humano do Brasil a outros países. Desde 2005, o País exporta
as técnicas de baixo custo para implantar bancos
de leite humano para países da América Latina,
Península Ibérica e África.
A cooperação internacional começou nos anos
80, quando os bancos de leite humano passaram a constituir uma Política de Saúde Pública no

Brasil – país que lidera o movimento internacional em prol da amamentação e da doação de leite humano, por meio da Agência de Brasileira de
Cooperação (ABC) e da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Desde então, os resultados positivos
para o aprimoramento da atenção à gestante e a
recém-nascidos internados em unidades neonatais – e a redução da mortalidade infantil no país –
chamaram atenção da comunidade internacional
para a estratégia nutricional praticada pelo Brasil.
Todo leite materno coletado nos bancos passa
por um rigoroso controle de qualidade, antes de
ser distribuído, e é fornecido de acordo com as
necessidades de cada criança. Toda mulher que
amamenta é uma possível doadora, basta estar
saudável e não tomar nenhum medicamento que
interfira na amamentação. Por isso, quem estiver amamentado e quiser doar, basta procurar
o banco de leite materno mais próximo ou ligar
para o Disque Saúde, no número 136.
Não existe quantidade mínima para fazer a doação. Antes da coleta, é aconselhável que a
doadora faça uma higiene pessoal, cobrindo os
cabelos com lenço ou touca, usando pano ou
máscara sobre o nariz e a boca, lavando bem as
mãos e os braços, até o cotovelo, com bastante água e sabão. As mamas devem ser lavadas
apenas com água e, em seguida, secadas com
toalha limpa. O leite deve ser coletado em local
limpo e tranquilo. Para mais informações acesse
do Ministério da Saúde.
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Coordenador da rBLH,
Dr. João Aprigio Guerra de Almeida

Atriz, apresentadora e embaixadora da rBLH,
Maria Paula

Madrinha da campanha e atriz,
Sheron Menezes

“O nosso compromisso está posto, ele
cresce e precisamos de mais. Muito
obrigado a vocês, que dividem a maternidade com um conjunto de outras
mães com esse ato que é a doação de
leite e o fazem de uma forma sincera
e voluntariosa. Ao nosso contingente
de mulheres doadoras que ajudam as
nossas crianças, esse é o momento de
nós mais uma vez dizer OBRIGADO!”

“Eu quero dizer que uma das coisas que mais
me faz sentir orgulho de ser brasileira é a Rede
de Bancos de Leite Humano do Brasil. O trabalho que essas pessoas fazem há tantos anos
me dá uma esperança e alegria e não só porque eles realmente impactam na vida dos “brasileirinhos e dos brasileirinhas” (...) o alcance
do trabalho dessas pessoas lideradas pelo Dr
João Aprigio, não só pelo impacto que eles têm
aqui dentro do nosso país, mas porque a Rede
de Bancos de Leite Humano do Brasil exporta
tecnologia para o mundo.”

“Eu fui mãe há pouco tempo, então
quando a gente se torna mãe, a gente vive um outro mundo, que a gente
não conhecia. E vamos começando
a entender outras mães e que outras
pessoas precisam da gente. Não é
todo mundo que sabe... É importante
este “boca a boca” e incentivar.”
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#DoeLeiteMaterno
/minsaude
/minsaude
/MinSaudeBR

AJUDE QUEM ESPERA POR VOCÊ.

O leite materno ajuda a salvar a vida
de muitas crianças prematuras, de baixo
peso, internadas e que não podem ser
alimentadas diretamente no seio da mãe.
Qualquer quantidade ajuda, e muito,
na recuperação dessas crianças.
Então, faça sua parte e procure
um Banco de Leite Humano.

Vídeo da campanha

Saiba mais em saude.gov.br/doacaodeleite
Graças à doação de leite materno,
Valentina, nascida de 29 semanas,
prematura e de baixo peso,
se recuperou mais rápido, teve alta
e ganhou a oportunidade de ter
um crescimento mais saudável.

Spot
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Cartaz
56

#DoeLeiteMaterno
/minsaude
/minsaude
/MinSaudeBR

Informe-se no Banco de Leite Humano mais próximo.
Saiba mais em saude.gov.br/doacaodeleite

AJUDE QUEM ESPERA POR VOCÊ.

Lona Bebê

Folder aberto
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Lona Madrinha
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#DoeLeiteMaterno
/minsaude
/minsaude
/MinSaudeBR

AJUDE QUEM ESPERA POR VOCÊ.
O leite materno ajuda a salvar a vida de muitas
crianças prematuras, de baixo peso, internadas
e que não podem ser alimentadas diretamente
no seio da mãe. Qualquer quantidade ajuda,
e muito, na recuperação dessas crianças. Então,
faça sua parte e procure um Banco de Leite Humano.

Saiba mais em saude.gov.br/doacaodeleite

Cartaz Madrinha

Extraído de: Portal da Saúde
59

60

Doar leite pode salvar vidas. Por isso, a Fiocruz, em
parceria com a Ancar Ivanhoe, uma das maiores empresas de shopping centers do País, realizou o projeto
nacional de sensibilização para a doação de leite humano com um grande ‘mamaço’ em 14 centros comerciais
do grupo, nas cinco regiões em que está presente. A
ação aconteceu simultaneamente nos shoppings Ancar
Ivanhoe no dia 19 de maio, às 15 horas, com o intuito
de conscientizar a população sobre o tema em todo o
Brasil com a mobilização de milhares de pessoas em um
grande ato de amamentação coletiva.
A iniciativa também deu início à campanha Aqui Tem
Vida, de arrecadação de frascos de vidro, que foi realizada em 19 empreendimentos até o dia 16 de junho e
buscou suprir um dos maiores problemas dos bancos de
leite humano: o armazenamento.
Hoje, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH)
da Fiocruz necessita de 18 mil frascos por ano para garantir a nutrição de recém-nascidos prematuros e de baixo
peso, que não podem ser amamentados pela própria mãe.
Para o coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite
Humano da Fiocruz, João Aprigio Guerra de Almeida, a
iniciativa representa um momento de intensa mobilização.
“A embalagem adequada para a doação é um ponto
sensível para a gente, angariar frascos significa aumentar nossa capacidade operacional. O mamaço
coroou toda essa ação, foi um marco importante até
porque nossa expectativa foi também divulgar que os
bancos de leite são uma casa de apoio à amamentação
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e estão de portas abertas para qualquer mulher que
tem dificuldade para amamentar”, aponta.
Segundo Diego Marcondes, gerente nacional de marketing
da Ancar Ivanhoe, o movimento tem o objetivo de reforçar
a importância de um gesto tão simples que pode reduzir a
mortalidade neonatal e infantil do Brasil. “Quisemos usar
a força do grupo para promover o bem e fazer a diferença
em nossa sociedade. Temos ciência da capacidade instalada de nossos shoppings de atuar como agentes transformadores da realidade e não medimos esforços para
promover um grande mamaço aliado a uma campanha de
arrecadação de frascos que pode salvar vidas de mais de
160 mil crianças em todo o País”, analisa.
O dia 19 de maio emerge como marco histórico da união
de esforços entre os países integrantes da Rede Global de
Bancos de Leite Humano para a salvaguarda da vida de
milhões de crianças que tanto precisam do leite materno
como fator de sobrevivência. E apenas um gesto pode fazer a diferença na vida de muitas crianças.
“A parceria com a Ancar é uma experiência ímpar e inédita no Brasil. A empresa, sob a égide da responsabilidade
social, encampou o movimento e se disponibilizou a abrir
espaço em shoppings de todo o Brasil para a campanha
de doação de frascos”, completa Aprigio.
Para apoiar os 220 bancos de leite e os 198 postos de
coleta de leite humano, basta doar frascos de vidro de até
500g com tampa de plástico e boca larga, como os de café
solúvel ou maionese, desde que seja de vidro.
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Mato Grosso

Pontos de coleta dos shoppings:
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Ceará

- Botafogo Praia Shopping

- North Shopping Fortaleza

- Shopping Boulevard

- North Shopping Maracanaú

- Shopping Nova América

- North Shopping Jóquei

Rio Grande do Norte

- Via Sul Shopping

- Natal Shopping

Distrito Federal

Rondônia

- Shopping Conjunto Nacional

- Porto Velho Shopping

Mato Grosso

São Paulo

- Pantanal Shopping

- CenterVale Shopping

Rio de Janeiro

- Shopping Parque das Bandeiras

- Shopping Nova Iguaçu

- Golden Square Shopping

- Rio Design Barra

- Shopping Metrô Itaquera

- Rio Design Leblon

- Shopping Eldorado

Ceará

Rio Grande do Norte
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Rondônia

Distrito Federal
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São Paulo

Rio de Janeiro

66

Peças produzidas pela Rede Ancar Ivanhoe
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Campanha Aqui tem Vida em números:
Sobre a Ancar Ivanhoe
Pioneira no setor de shopping centers, a Ancar
Ivanhoe é uma das líderes do mercado, com
mais de 40 anos de atuação. Sua história teve
início na década de 70, quando ingressou na indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo shopping construído no
Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006,
associou-se à canadense Ivanhoe Cambridge,
líder global de serviços imobiliários, e continuou
sua trajetória em constante expansão. Após
mais de uma década dessa parceria, a Ancar
Ivanhoe tornou-se uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shopping
center do Brasil, presente nas cinco regiões do
país, com 22 empreendimentos em seu portfólio
e única empresa do setor há mais de 10 anos a
lista do Instituto Great Place To Work.

Sobre a Fiocruz
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem
como objetivos promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conheci-
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mento científico e tecnológico, ser um agente
da cidadania. Criada em 1900, como Instituto
Soroterápico Federal, a Fiocruz tem uma trajetória que se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública no País.

Sobre a Rede Global de Bancos de
Leite Humano
A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) é uma iniciativa coordenada pela Fiocruz em ação integrada com a
Coordenação Geral de Saúde da Criança e
Aleitamento Materno (CGSCAM), do Ministério da Saúde (MS). Atualmente, é composta por 220 bancos de leite humano (BLHs) e
198 postos de coleta, presentes em todos os
estados brasileiros e no Distrito Federal. No
ano passado, a rBLH-BR beneficiou mais de
165 mil recém-nascidos internados em UTI
Neonatais e realizou cerca de dois milhões
de atendimentos assistenciais às mulheres
com dificuldade de amamentar.
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Vídeo produzido pela Rede Ancar Ivanhoe

Ancar Ivanhoe Shopping Centers

Depoimento do coordenador da rBLH Global, Dr. João Aprigio Guerra de Almeida,
sobre a parceria - Vídeo produzido pelo Laboratório de Telessaúde - rBLH.

Nossa parceria com a Rede Global de Banco de Leite Humano e a
Fiocruz foi um sucesso! E a doação de todos vocês durante a Campanha “Aqui tem Vida” fez toda a diferença. Afinal, em um frasco de vidro
cabe muita coisa, inclusive solidariedade.
JUNTOS ajudamos a aumentar em 45% a doação de leite, atingindo
índices recordes. NÓS também arrecadamos mais de 7.000 frascos de
vidro, atendendo a quase metade da necessidade no país em um ano!
Nosso muito obrigado a todos que nos ajudaram a salvar milhares de
vidas por todo o Brasil!
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Banco de Leite Humano
da Maternidade e Clínica de Mulheres
Bárbara Heliodora
Mobilizações:
Campanha de doação de frascos para armazenamento do leite humano em parceria com o
SESC e associados. Madrinha da campanha:
Leane Gomes Teles e sua filha Lorena.
Palestra sobre amamentação e doação de
leite humano.
Caminhada pelo Centro da Cidade, com concentração no Palácio do Governo em direção
ao CRE-BLH/AC.
Lanche para as doadoras de leite humano e
mães que amamentam.
Divulgação na mídia local (jornal, rádio e TV).
Certificação das doadoras do Posto de Coleta
Hidalgo de Lima.
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BLH da Maternidade Bárbara Heliodora, Centro de Referência Estadual, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde realizam
campanha em prol do 19 de maio

Prefeitura de Rio Branco - AC, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza confraternização em prol do
Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Há poucos dias, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizou uma caminhada em
alusão ao Dia Nacional da Doação de Leite Materno. A ação foi para sensibilizar a sociedade, em especial as mães que amamentam, sobre a importância do gesto para salvar vidas.

Será realizada uma confraternização com as mães doadoras do Posto de Coleta de
Leite Humano.

Centro de Referência para BLHs do Acre realiza campanha em parceria
com o Sesc para arrecadar frascos de vidro

Estado do Acre participa da campanha nacional de
doação de leite materno

No Hospital e Maternidade Jaraguá, por exemplo, a iniciativa deu tão certo que, pelo quinto
ano consecutivo, o espaço recebeu o credenciamento pela Rede Global de Bancos de Leite
Humano na categoria A. “Esse reconhecimento significa que atendemos todas as normas e
regulamentações e dá garantia de que o leite tem total qualidade”, enfatiza a coordenadora.

O objetivo é mobilizar a sociedade para a importância da amamentação e doação de
leite materno.
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Banco de Leite Humano
Dr. Carlos Roberto C. Perdigão
Mobilizações:
Pescaria com perguntas sobre amamentação
e doação com os trabalhadores e as mães internadas/acompanhantes.
Técnica de Jin Shin Jyutsu, uma filosofia
japonesa de harmonização do corpo, em
mães internadas e acompanhantes.
Entrevistas para a mídia local.
Exposição de fotografias.
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PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO

TEMA: Cerimônia de Abertura da Semana Estadual de Doação de Leite Humano com Certificação da Qualidade nas
Categorias A (padrão Ouro) e B (padrão Prata) dos Bancos de Leite Humano do Estado de Alagoas.
TEMA: Cerimônia de Abertura da Semana Estadual de Doação de Leite Humano com Certificação da Qualidade nas
Categorias
A (padrão
Ouro) e B (padrão Prata) dos Bancos de Leite Humano do Estado de Alagoas.
08:00h – 08:30h
- Credenciamento
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08:30h – 09:30h - Mesa de Abertura:
08:00h – 08:30h - Credenciamento
o Primeira Dama do Estado e Coordenadora Geral do Programa Primeira Infância – Renata Calheiros;
08:30h – 09:30h - Mesa de Abertura:
o Secretário de Estado da Saúde – Carlos Christian R. Teixeira;
o Primeira Dama do Estado e Coordenadora Geral do Programa Primeira Infância – Renata Calheiros;
o Superintendente de Atenção à Saúde – José Medeiros dos Santos;
o Secretário de Estado da Saúde – Carlos Christian R. Teixeira;
o Gestor Intersetorial do Programa Primeira Infância no estado – Antônio José Pinaud de Oliveira
o Superintendente de Atenção à Saúde – José Medeiros dos Santos;
Cunha;
o Gestor Intersetorial do Programa Primeira Infância no estado – Antônio José Pinaud de Oliveira
o Presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria – João Lourival de Souza Júnior;
Cunha;
o Reitora da Universidade Federal de Alagoas - Maria Valéria Costa Correia;
o Presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria – João Lourival de Souza Júnior;
o Reitor da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Henrique de Oliveira Costa;
o Reitora da Universidade Federal de Alagoas - Maria Valéria Costa Correia;
o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas – Adriano Amaral da Silva;
o Reitor da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Henrique de Oliveira Costa;
o Coordenadora da Referência Estadual dos Bancos de Leite Humano – Andréa Maria Rocha Pinheiro;
o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas – Adriano Amaral da Silva;
o Presidente do Presidente do Lions Clube de Maceió Farol - Teresinha Oliveira Lages.
o Coordenadora da Referência Estadual dos Bancos de Leite Humano – Andréa Maria Rocha Pinheiro;
09:30h – 09:50h - Apresentação de Vídeo sobre doação de leite humano
o Presidente do Presidente do Lions Clube de Maceió Farol - Teresinha Oliveira Lages.
09:50h – 10:30h – Homenagem às doadoras de leite humano:
09:30h – 09:50h - Apresentação de Vídeo sobre doação de leite humano
o Rita de Cássia Amâncio Silva - Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Santa Mônica
09:50h – 10:30h – Homenagem às doadoras de leite humano:
o Maria Karolina Padilha Maia Gomes de Mello - Banco de Leite Humano do Hospital Universitário
o Rita de Cássia Amâncio Silva - Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Santa Mônica
Professor Alberto Antunes.
o Maria Karolina Padilha Maia Gomes de Mello - Banco de Leite Humano do Hospital Universitário
10:30h – 11:00h - Entrega dos Certificados de Qualidade aos Bancos de Leite Humano do estado
Professor Alberto Antunes.
credenciados pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) e dos Termos de Cessão dos
10:30h – 11:00h - Entrega dos Certificados de Qualidade aos Bancos de Leite Humano do estado
equipamentos para os BLH de Alagoas - Alessandra Viana Rolim - Coordenadora do Núcleo da Saúde para a
credenciados pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) e dos Termos de Cessão dos
Primeira Infância.
equipamentos para os BLH de Alagoas - Alessandra Viana Rolim - Coordenadora do Núcleo da Saúde para a
11:00h – 11:30h - Brunch/coffee-break
Primeira Infância.
11:30h – 12:00h - Palestra sobre o “Histórico dos Bancos de Leite Humano no estado de Alagoas”
11:00h – 11:30h - Brunch/coffee-break
Palestrante: Rosangela Simões Gonçalves – Nutricionista; Especialista em Nutrição Clínica;
11:30h – 12:00h - Palestra sobre o “Histórico dos Bancos de Leite Humano no estado de Alagoas”
Coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes; Servidora
Palestrante: Rosangela Simões Gonçalves – Nutricionista; Especialista em Nutrição Clínica;
da Fundação Oswaldo Cruz – FioCruz; Mestranda em Biotecnologia da Saúde Humana e animal pela
Coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes; Servidora
Universidade Estadual do Ceará e CESMAC;
da Fundação Oswaldo Cruz – FioCruz; Mestranda em Biotecnologia da Saúde Humana e animal pela
12:00h – 12:30h - Palestra sobre a “Função dos Bancos de Leite Humano na Sociedade”
Universidade Estadual do Ceará e CESMAC;

o Reitora da Universidade Federal de Alagoas - Maria Valéria Costa Correia;
o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas – Adriano Amaral da Silva;
o Reitor da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Henrique de Oliveira Costa;
o Coordenadora da Referência Estadual dos Bancos de Leite Humano – Andréa Maria Rocha Pinheiro;
o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas – Adriano Amaral da Silva;
o Presidente do Presidente do Lions Clube de Maceió Farol - Teresinha Oliveira Lages.
o Coordenadora da Referência Estadual dos Bancos de Leite Humano – Andréa Maria Rocha Pinheiro;
09:30h – 09:50h - Apresentação de Vídeo sobre doação de leite humano
o Presidente do Presidente do Lions Clube de Maceió Farol - Teresinha Oliveira Lages.
09:50h – 10:30h – Homenagem às doadoras de leite humano:
09:30h – 09:50h - Apresentação de Vídeo sobre doação de leite humano
o Rita de Cássia Amâncio Silva - Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Santa Mônica
09:50h – 10:30h – Homenagem às doadoras de leite humano:
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Banco de Leite Humano
do Hospital Universitário
Prof. Alberto Antunes - UFAL
Mobilizações:
Homenagem às mães doadoras e receptoras.
Palestras com profissionais de saúde.
Exposições de banners que valorizam a
mãe doadora e o receptor.
Roda de conversa.
Exposição das ações.
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Banco de Leite Humano
Ivete França Lima

Mobilizações:
Ação em praça pública de incentivo à doação de leite humano.
Rodas de discussão com grupo de mães e
gestantes.
Coleta de frascos de vidro para armazenamento de leite humano.
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BLH do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (AL) participa da
cerimônia de abertura da Semana Estadual de Doação de Leite Humano
O encontro foi promovido pela Coordenação geral do Programa Primeira Infância e pela
Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. Confira a programação.

Arapiraca realiza programação especial em incentivo a doação de leite humano
A programação tem duração para o período de 21 a 25 de maio. A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar
a sociedade para a importância da doação do alimento e, também, promover os serviços do Banco de
Leite Humano de Arapiraca.

Arapiraca abre Semana de Doação de Leite Humano com ação educativa no Centro
Doadoras do BLH de Arapiraca ajudam a salvar vidas de bebês prematuros
Amamentar é um ato de amor. A definição é compartilhada por mulheres que vivem a
experiência da amamentação, ao descreverem a ação que une mãe e bebê. E quando, além de alimentarem seus filhos, estendem o nobre gesto para recém-nascidos
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal? Além de amor que ajuda
a salvar vidas, o ato reflete a solidariedade com as mães que, por variados motivos,
não conseguem alimentar os seu bebês.
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O Banco de Leite Humano de Arapiraca, Ivete França Lima, é referência no assunto em Alagoas. Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, o órgão completa, no final de 2018,10 anos de atividade ininterruptos.

BLH Dr. Carlos Roberto C.Perdigão, Centro de Referência para BLH do estado de Alagoas, promove ações em comemoração pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O Centro de Referência para Bancos de Leite Humano do estado de Alagoas participou do evento comemorativo pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano. O encontro aconteceu no dia 21 de maio.
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Banco de Leite Humano
do Hospital da Mulher Mãe Luzia
Mobilizações:
Produção de material educativo.
Distribuição de folderes sobre doação de leite materno.
Corte de cabelo, penteados e maquiagem para mães
e doadoras.
Sorteio de brindes e música ao vivo para mães e doadoras.
Coleta de frascos de vidro.
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BLH Hospital da Mulher Mãe Luzia, Centro de Referência estadual, ajuda a
manter 30 recém-nascidos e prematuros no AP; campanha pede doações
O BLH do Amapá intensificou a campanha de doações para aumentar o estoque do produto,
assim como também a doação de potes de vidro que são usados para armazenar o leite materno doado nos centros de coleta.

Governo do estado do Amapá divulga material informativo sobre
doação de leite humano
Veja aqui as peças produzidas pelo governo do estado do Amapá para promover a doação
de leite humano.
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Banco de Leite Humano
da Maternidade de Referência Ana Braga
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
PELO BLH-AM NA CAMPANHA: DIA MUNDIAL DE
DOAÇÃO DE LEITE HUMANO 2018.

Segundo planejamento do Banco de Leite Humano do Amazonas, realizamos no dia 18 de
maio, a Campanha na Maternidade Ana Braga com atividades de panfletagem, palestras e
captação de doadoras, além de pedir doações
de frascos de vidro com tampa de plástico rosqueável. Também houve o lançamento de um
projeto juntamente com o Corpo de Bombeiros
do estado do Amazonas chamado: “Bombeiro
Amigo do Peito”.
Também realizamos durante a semana atividades como: divulgação nos meios de comunicação sobre a importância da doação de leite
humano, captação de doadoras e doação de
frascos. Houve palestra para estudantes de várias instituições de ensino superior voltadas
para a “Sensibilização ao Aleitamento Materno”.
No Banco de Leite, realizamos premiações e
certificações das doadoras, além de oferecer
um café da manhã e orientações.
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Susam e Bombeiros firmam parceria para coleta de leite humano no Amazonas
Em 2017, as doações aos bancos de leite do Amazonas permitiram ajudar a mais de 4,1 mil bebês.

Corpo de Bombeiros do Amazonas apoia Secretaria Estadual de Saúde na
coleta de leite materno em Manaus
Manaus possui três bancos de leite. Veja como ajudar.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Geral Cleriston Andrade
Mobilizações:
Campanha de Doação e Incentivo ao Aleitamento
Materno na Maternidade do Hospital Estadual da Criança.
Roda de conversa com as mães internadas no hospital.
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Banco de Leite Humano
do Hospital da Mulher Inácia Pinto dos Santos
Mobilização:
Panfletagem no Centro da Cidade
(Feira de Santana).
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Banco de Leite Humano
do Hospital Manoel Novaes
Mobilizações:
Homenagem às mães doadoras.
Renovação da parceria com o “Bombeiro Amigo
do Peito”.
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Banco de Leite Humano
da Maternidade Climério de Oliveira
Mobilização:

O estado no
Cantinho do Whatsapp

Entrega de lembranças às doadoras de leite humano.

BLH do Hospital da Mulher realizar atividades de conscientização à
população sobre a importância da doação do leite materno
Neste sábado (19) é comemorado o Dia Nacional de Doação de Leite Materno. Em Feira de Santana, para lembrar a data, funcionários do banco de leite materno do Hospital
da Mulher realizou uma ação de conscientização durante toda a manhã no cruzamento
das avenidas Senhor dos Passos com a Getúlio Vargas.

Bahia - BLH do Hospital Geral Cleriston Andrade reforça campanha
de doação para o período junino
Qualquer mulher que tenha excedente de leite pode contribuir com o banco.

Santa Casa de Itabuna reativa o programa Bombeiros Amigos do Peito
O projeto consiste em uma parceria entre o Banco de Leite da SCMI e o 4º Grupamento
de Bombeiros Militar de Itabuna.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Geral Dr. Cesar Cals
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
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Roda de Conversa com as mães, em 18 de maio pela manhã.
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Café da manhã no Recanto da Amamentação em frente ao BLH, em 19 de maio.
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PCLH do Hospital Municipal São Vicente de Paula - SÃO CAMILO - ITAPIPOCA/CE

PCLH do Hospital Maternidade José Martiniano de Alencar (Hospital da Polícia Militar)
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Banco de Leite Humano
do Hospital Geral de Fortaleza
Mobilizações:
Evento no Shopping Riomar Papicu para gestantes
e puérperas.
Palestras e rodas de conversa.
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Banco de Leite Humano
da Maternidade Escola Assis
Chateaubriand
Mobilizações:
Rodas de conversa sobre a importância da doação
de leite materno.
Orientações individuais de apoio a amamentação.
Homenagem às doadoras do Banco de Leite Humano, Posto de Coleta de Leite Humano e de todas as
mães que se fizeram presentes no evento.
Distribuição de brindes (pulseiras) doados pelo
North shopping Fortaleza.
Exposição de fotos das mães do berçário no momento de doação na beira do leito.
Palestra sobre aleitamento materno e doação de
leite humano na recepção dos seguintes setores: ambulatório materno-fetal, alojamento conjunto e sala de extração de leite humano.
Estande, panfletagem e palestra sobre doação de
leite humano na Unidade de Atenção Primária à
Saúde Licínio Nunes de Miranda.
Debate em emissora de TV sobre mitos e verdades
do aleitamento materno e doação de leite humano,
além de outras entrevistas em rádios e TVs.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Regional Norte
Mobilizações:
Campanha de doação de leite humano nos postos
de saúde.
Buscou-se dar continuidade às ações implantadas
no ano de 2017 junto à Atenção Básica, com foco
em disseminar a cultura de qualidade da coleta de
leite humano domiciliar e consequentemente a disseminação da cultura de doação.
Promoção de momentos junto aos profissionais da
Neonatologia para discussão sobre temas referentes à amamentação.
Pequeno debate entre profissionais da equipe multidisciplinar e a nutriz, leito a leito, com objetivo de
propor estratégias de intervenção para incentivo ao
aleitamento materno.
Ação de integração da Atenção Básica com a
Atenção Terciária em prol da estruturação da cultura de doação de leite humano.
Ação de integração do BLH e o Serviço de Neonatologia na construção das políticas de aleitamento
materno na Unidade de Neonatologia.
Campanha de doação de frascos para armazenamento do leite humano.
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Banco de Leite Humano
de Juazeiro do Norte
Mobilizações:
Mamaço com alunos de marketing de uma faculdade local.
Realização da campanha Vidros de Amor, cuja abertura conteceu no Mamaço, e teve como objetivo a arrecadação de
vidros para a doação de leite.

Banco de Leite Humano
do Hospital e Maternidade
Jesus Maria José
Mobilizações:
Divulgação na mídia local.
Ação em supermercado.
Participação no Mamaço.
Entrega de certificados às mães doadoras.

145

146

Banco de Leite Humano
do Hospital Maternidade
São Vicente de Paulo
Mobilizações:
Curso para Hospitais Amigo da Criança.
Encontro de doadoras de leite materno e mães de
recém-nascidos hospitalizados que receberam o
leite doado (Roda de Conversa / Sorteio de Brindes / Café da manhã / Homenagem às doadoras).
Palestra na UNILEÃO (Promoção do Aleitamento
Materno na Atenção Básica.
Encontro de gestantes (orientações sobre aleitamento materno, doação de leite, dúvidas e dificuldades; cuidados com o recém-nascido).
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HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
BANCO DE LEITE HUMANO
BARBALHA-CE
Durante o mês de maio de 2018, aconteceu a Semana de Doação de Leite Materno do Hospital
Maternidade São Vicente de Paulo, no município de Barbalha, interior do estado do Ceará. O evento
foi realizado entre os dias 14 e 18 de maio com a seguinte programação:
14/05/18
07h às 12h e 13h às 18h - Curso para Hospitais Amigo da Criança – Enfª Dayanne Rakelly
/ Enfª Ana Raquel / Enfª Nadja / Enfª Andrezza / Enfª Mabel
15/05/18
07h às 12h e 13h às 18h - Curso para Hospitais Amigo da Criança – Enfª Dra. Dayanne Rakelly
/Enfª Ana Raquel / Enfª Nadja / Enfª Andrezza / Enfª Mabel
16/05/18
09h - Encontro de doadoras de leite materno e mães de recém-nascidos hospitalizados que
receberam o leite doado (Roda de Conversa / Sorteio de Brindes / Café da manhã / Homena
gem às doadoras) – Equipe do BLH
17/05/18
08h – Palestra na UNILEÃO (Promoção do Aleitamento Materno na Atenção Básica
/ Enfª Nadja Menezes)
18/05/18
08h – Encontro de gestantes (orientações sobre aleitamento materno, doação de leite, dúvidas
e dificuldades; cuidados com o recém-nascido) – Enfª Ana Raquel / Enfª Nadja
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Banco de Leite Humano
do Hospital Albert Sabin
Mobilizações:
Palestra sobre amamentação e doação de leite
materno.
Atividades lúdicas com crianças.
Solenidade Comemorativa ao Dia Mundial de Doação
de Leite Materno (na ocasião, foram entregues placas
de homenagem aos parceiros doadores de frascos e
aos Postos de Coleta e Salas de Apoio à Amamentação.
Evento Comemorativo ao Dia Mundial de Doação de
Leite Materno (participação da coordenadora e de
uma enfermeira do BLH –HIAS).
Inauguração do Posto de Coleta e Sala de Apoio à
Amamentação da universidade.
Atividade educativa com mães e doadoras de leite
humano.
Mamaço.
Café da manhã com mães e doadoras de leite humano.

153

154

155

156

157

158

Mobilizações nos shoppings da Rede Ancar Ivanhoe
North Shopping Fortaleza - North Shopping Maracanaú - North Shopping Jóquei - Via Sul Shopping
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O estado no
Cantinho do Whatsapp
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Maternidade Escola Assis Chateaubriand disponibiliza programação
do Dia Mundial de Doação de Leite Humano

O Centro de Referência para BLHs do estado do Ceará inicia campanha
pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano

O Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, situado em Fortaleza, no estado do Ceará, divulga suas atividades para comemorar o Dia Mundial de Doação
de Leite Humano. Confira a programação.

As peças publicitárias fazem um convite para todas as mães a participarem do mamaço
coletivo que acontecerá no sábado, dia 19 de maio.

Maternidade Escola Assis Chateaubriand disponibiliza balanço das
atividades pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Fortaleza realiza evento em
comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Foram realizadas ações de incentivo, promoção e proteção ao aleitamento materno, doação
de leite humano e de frascos nas dependências do shopping e, em destaque, o Mamaço no
Espaço Família. Veja as fotos da ação.

O evento contou com a participação ativa de alunos da liga de perinatologia do curso de
enfermagem que desenvolvem atividades de extensão junto ao Posto de Coleta da Universidade de Fortaleza.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Regional de Brazlândia
Mobilização:
Entrega de chaveiros personalizados para homenagear
doadoras de leite materno com a mensagem “Eu divido o
meu leite”. Entrega feita durante a coleta domiciliar, realizada pela equipe em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Regional de Ceilândia
Mobilização:
Palestra sobre a importância da doação de leite humano.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Regional do Paranoá
Mobilização:
Evento comemorativo para as mães
e doadoras de leite humano.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Regional de Santa Maria
Mobilizações:
Divulgação da campanha no grupo de doadoras via whatssapp.
Mobilização para adesão à campanha na foto de perfil das redes
sociais, através do aplicativo twibbon e uso das hashtags:
#euapoioadoaçãodeleitematerno
#doeleitematernoesalvevidas
#apoieestacausa
#doefrascosdevidrocomtampadeplástico
Estande no hall principal do hospital.
Folders e plaquinhas com frases de apoio para fotos e publicação nas redes sociais.
Ação de educação permanente e conscientização sobre a importância da doação e do trabalho que o Banco de Leite Humano
realiza para os trabalhadores do hospital.
Aplicação de quiz sobre doação de leite e o trabalho do Banco
de Leite Humano.
Distribuição de lacinho para simbolizar o apoio à campanha e
mini folheto explicativo sobre o dia 19 de maio.
Festa para homenagear às doadoras, com entrega de certificados, lembrança personalizada e lanche, no hall de entrada do
BLH, com a presença de 30 doadoras, seus filhos, acompanhantes e familiares.
Palestra sobre o ato de doar leite materno.
Espaço para depoimentos de puérperas na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Regional de Sobradinho
Mobilizações:
Evento com sessão de fotos, designer de sobrancelha,
apresentação de teatro de fantoches, dança do ventre,
recital de poesia, depoimentos emocionantes e lanche.
Entrega de certificados às doadoras de leite humano.
Entrega de camiseta #eudividomeuleite para bebês.
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Mobilizações nos shoppings da Rede Ancar Ivanhoe
Shopping Conjunto Nacional
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O estado no
Cantinho do Whatsapp

Rede de Bancos de Leite Humano do Distrito Federal comemora
Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Comissão de Bancos de Leite Humano do Distrito Federal discute ações
para o Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Em alusão ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano, em 19 de maio, a Rede de Bancos de Leite
Humano da Secretaria de Saúde (SES-DF) preparou uma vasta programação, com direito a sessões
de fotos, palestras e mamaço - amamentação simultânea de grande número de bebês. Confira!

A Comissão de Bancos de Leite Humano (BLHs) do Distrito Federal realizou uma reunião no dia
10 de maio para discutir as ações para o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. O encontro
aconteceu no Hospital Regional Asa Norte (HRAN).

Associação de Senhoras de Rotarianos promove ação social em
comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Shopping Conjunto Nacional, da rede Ancar, participa do grande
mamaço do dia 19 de maio

Foi realizada uma festa comemorativa pelo Dia das Mães e pelo Dia Mundial de Doação de Leite
Humano tendo, entre os convidados, a equipe do Banco de Leite Humano do Hospital Regional
de Ceilândia.

O shopping Conjunto Nacional e outros 13 centros comerciais do grupo Ancar Ivanhoe iniciam um projeto
nacional de sensibilização para a doação de leite humano. Para isso, haverá um grande “mamaço”, entre
outras ações relacionadas ao tema. O “mamaço” acontecerá no próximo sábado (19), às 15h.

Shopping Conjunto Nacional, da rede Ancar, participa do grande mamaço
do dia 19 de maio com a Rede de BLH do Distrito Federal

Grande “Mamaço” celebra Dia Mundial da Doação de Leite em Brasília

De 18 a 28 deste mês, estaremos em um quiosque no Shopping Conjunto Nacional, arrecadando frascos para doação e orientando sobre o aleitamento materno. E atenção para a
especificação correta dos potes: eles precisam ser de vidro, de até 500 g, tampa de plástico e boca larga, como os de café solúvel ou maionese.
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A ação acontece no próximo sábado (19/5), na Praça Lucio Costa, em frente ao Shopping Conjunto Nacional.

Distrito Federal lança campanha #EuDividoMeuLeite nas redes sociais
Se você já é doadora e quer ajudar a espalhar essa ideia, acrescente #EuDividoMeuLeite no seu
avatar. Se você não é doadora, mas também apoia a causa, tem outra opção. Participe!
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Banco de Leite Humano
do Hospital Universitário
Cassiano Antônio de Moraes
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
Mobilização Social na Semana Estadual de Doação
de Leite Humano nas maternidades, Postos de Coleta
e Bancos de Leite Humano no Espírito Santo

Fotos da Comemoração do Dia das Mães
na Unidade Materno Infantil do HUCAM,
com temática de AM e doação de leite

A SEMANA DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO no ES
(LEI ESTADUAL 10.301 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014)
É COMEMORADA NO PERÍODO DE 19 A 25 DE MAIO.
As ações de mobilização começaram no Hospital
Universitário Cassiano Antônio de Morais _HUCAM/
UFES, no início de maio, em comemoração ao Dia das
Mães, o qual foi realizado atividades com as clientes
mães internadas na Maternidade. As oficinas e dinâmicas foram conduzidas pela Terapeuta Ocupacional
Fernanda Dutra, conforme fotos a seguir.

Atividades na Enfermaria de Canguru do HUCAM,
com a Terapeuta Ocupacional Fernanda Dutra
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Na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, foi comemorado na Semana de
Enfermagem (14 a 19/05), e os docentes e discentes da Pós-Graduação do Centro de
Ciências da Saúde – CCS realizaram um curso de manejo clínico da amamentação em
parceria com o BLH/HUCAM para graduandos e profissionais.

CREBLH/HUCAM
No período de 15 a 25 de maio, a Universidade e o Hospital Escola (UFES e HUCAM)
realizaram uma ação conjunta na captação de frascos para doação de leite com cartazes
e panfletagem em todo o campus universitário e hospitalar.

Arte elaborada pelo serviço de comunicação do HUCAM
e disponibilizada por e-mail e na intranet do Hospital

Arte criada pelos acadêmicos de
Enfermagem da UFES inseridos
no projeto de Extensão com parceria do BLH/HUCAM

Enfermeiras do CRE BLH/HUCAM, Rosana Lima e Lucimar
Andrade e mestrandas da UFES, responsáveis pelo curso,
junto com a enfermeira docente Candida Caniçali Primo
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Em parceria com a unidade materno-infantil e o Serviço de Nutrição, o BLH/HUCAM
com o Projeto de Extensão Anamater e o Projeto Amamenta, promoveram um lanche e
roda de conversa com as clientes internadas na Maternidade.

Clientes mães através das redes
sociais fizeram uma mobilização
e compraram 265 frascos padrões
para o BLH/HUCAM

Homenagem à doadora Nicolli
Pinheiro Trancoso de Souza do
BLH/HUCAM
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Acadêmica de Nutrição
Rafaela Mansur
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BLH HPM
O Serviço de Banco de Leite Humano do HPMES começou a divulgar o Dia da Doação
de Leite Humano no dia 27 de abril, com um Curso para Gestante e seus parceiros no
auditório do Hospital. Contamos com a participação de 60 pessoas no evento.

A próxima ação executada foi a participação de três funcionários do Banco de Leite no
Congresso Paulista de Bancos de Leite Humano e Aleitamento Materno.

V Congresso Paulista com a participação
de três militares do BLH/HPM

A equipe divulgou o Dia da Doação no evento
da Semana da ENFERMAGEM nos dias 14, 15
e 16 de maio.
Foi realizado juntamente com a Diretoria de
Promoção Social da PM ES um vídeo de Incentivo à doação de Leite MATERNO, exibido em
todas as redes sociais no domingo do Dia das
Mães, para celebrar a data mais bela do ano.
No dia 30 de maio, aconteceu uma roda de conversa sobre a Doação de Leite Humano para as
polícias militares.
Curso com 60 gestantes no Auditório
da Polícia Militar do ES
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Roda de conversa com as mães da maternidade no BLH/HEIMABA e entrevista nas mídias e ação na Assembleia Legislativa do Estado pela coordenadora do BLH /HEIMABA,
Rosa Maria Negri.

Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Semana Estadual de Aleitamento Materno e Comemoração dos 30 anos do primeiro Banco de Leite Humano do estado.Foi realizada uma comemoração do encerramento da Semana Estadual de Aleitamento Materno. Junto comemoramos os 30 anos do Banco de Leite Humano do Hospital Santa Casa de Misericórdia
de Vitória.Foi realizado um café da manhã para as mães internadas e doadoras. Contamos uma breve
história do Banco de Leite Humano, tivemos o depoimento de uma das nossas doadoras, Irene Santos de
Jesus, uma criança Maria Eduarda nos emocionou tocando flauta, fizemos uma homenagem à funcionária
mais antiga do Banco de Leite, Dioneia Terezinha Machado Dias, tivemos palestra com a nutricionista Patricia Casagrande. Foi um dia festivo e de incentivo à doação de leite humano. Esteve presente o médico
do Banco de Leite, Severino Dantas.

Banco de Leite Humano do Hospital
Estadual Infantil – BLH HEIMABA

Homenagem à doadora do
BLH e às clientes internadas

Doutora Rosa Negri em palestra na Academia
BodyTech com as clientes puérperas
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Equipe do BLH – Santa Casa de Misericórdia,
gestores e doadora homenageada

30 anos do primeiro BLH do ES
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Realizaram também campanha de doação de leite.

Homenagem às doadoras e entrega do
Credenciamento de 2017 aos BLHs do estado

Doadoras do BLH / HUCAM
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Ação solene com o Secretário
de Saúde do ES
204

Doadoras do BLH HPM
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CREBLH HUCAM e BLH HPM

BLH Heimaba e BLH
Santa Casa de Misericórdia

Entrega do Certificado de
Credenciamento 2017 dos BLH

BLH Colatina e
Cachoeiro de Itapemerim
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O estado no
Cantinho do Whatsapp

Centro de Referência para BLH do Espírito Santo, do Hospital Universitário Cassiano
Antônio de Moraes, inicia campanha pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano
Homenagem às doadoras
dos 6 BLH do estado

O Centro de Referência para Bancos de Leite Humano do estado do Espírito Santo disponibiliza
peça publicitária sobre o Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2018.

Encontro com gestantes encerra Dia Mundial de Doação de Leite Humano no
BLH do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves
Para encerrar a Semana Mundial de Amamentação, o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital
Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, promoveu, nessa
quinta-feira (24), o Encontro de Gestantes e Pais, para conscientizar sobre a importância de amamentar e também doar o leite que sobra para crianças que precisam.

Secretaria de Estado da Saúde abre Semana Estadual de Doação de Leite Humano
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizou a abertura da Semana Estadual de Doação de
Leite Humano, que começou no último sábado (19) e vai até a próxima sexta-feira (25). O objetivo é
conscientizar a população sobre a importância dos bancos de leite.

Coordenadores e gestores
dos BLHs capixabas
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Banco de Leite Humano
do Hospital Materno Infantil de Goiânia
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
Palestra em unidade de Saúde da Família.
Ação na Praça de Alimentação do Shopping Cerrado.
Também participaram da ação os Bancos de Leite
Humano das Maternidades Nascer Cidadão, Dona
Edna Cupertino e Elaine Miriam de Oliveira.
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COMITÊ ESTADUAL DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO DE GOIÁS

COMITÊ ESTADUAL DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO DE GOIÁS
18 DE MAIO

PROJETO PARA EXECUÇÃO DE EVENTO

DIA DA DOAÇÃO DE LEITE HUMANO

1. Unidade Realizadora:

Rede Goiana de Bancos de Leite Humano
Comitê Estadual de Incentivo ao Aleitamento Materno de Goiás

2. Denominação do evento: DIA DA DOAÇÃO DE LEITE HUMANO
3. Objetivo: “No dia 19 de maio, Dia Mundial da Doação de Leite Humano, homenageia-se as mulheres e seus bebês

PROGRAMAÇÃO
HORÁRIO
13h00 – 13h30

ABERTURA - COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETIVA/PALCO – BANDA DO CORPO DE BOMBEIROS
- Leonardo Moura Vilela – Secretário de Estado da Saúde

doadores de leite materno que, com muito amor e dedicação, ajudam a nutrir bebês prematuros que necessitam. O

- Evanilde Fernandes Costa Gomides – Superintendente SPAIS/SES/GO

aleitamento materno é capaz de reduzir morbidades, mortalidade, desigualdades, violência, danos ambientais, pois promove

- Maria Cecília Martins Brito – Superintendente SUVISA/SES/GO

a vida e a saúde, sendo segurança alimentar e nutricional”.

- Simone Vieira – Gerente do Ciclos de Vida da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Nesse sentido, a Coordenação de Bancos de Leite Humano do estado, em parceria com o Comitê Estadual de Incentivo ao
Aleitamento Materno, gostaria de prestigiar a ação de doar leite materno, visando na mãe doadora que aproveita seu tempo,

- Major Leonardo Bruno – Diretor Presidente da Fundação D. Pedro II – Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás

amor e dedicação aos filhos de outras mães que necessitam. A programação foi elaborada para homenageá-la, bem como

- Rita Leal – Diretora Regional IGH/GO

oferecer orientações necessárias na criação do filho até 1 ano de idade, com palestra sobre Educação Infantil com

- Márcio Gramosa – Diretor Geral do Hospital Materno Infantil (HMI/IGH/GO)

psicóloga, Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes na Primeira Infância com Bombeiros, entre outras.

- Sara Gardênia – Diretora Técnica HMI/IGH/GO
- Rossana Catão – Diretora do Hospital Maternidade Dona Iris (HMDI)

4. Período: 18 de maio de 2018 (sexta-feira)

- Sebastião Pereira Teles – Diretor da Maternidade Nascer Cidadão (MNC)
- Carlos Magno e Eliane Fonseca – Casal Fundador da Rede de Bancos de Leite Humano no Estado de Goiás

5. Local do evento: Praça de Alimentação do Shopping Cerrado (Av. Anhanguera, n° 10.790, Setor Aeroviário)

- Renata Machado Leles – Coordenadora do Centro de Referência Estadual em Bancos de Leite Humano

6. Horário do evento: 13h – 18h
7. Subsídios:
100 Camisetas
100 fotos-imã (fotos de doadoras de leite materno com os seus bebês / familiares) - brinde
Adesivagem nos displays do Shopping
Divulgação por mídia digital e redes sociais
8. Previsão de infra-estrutura necessária com parceiros:
1 CERIMONIALISTA
1 Púlpito
Cadeiras/pufes
Tapete com almofadas
Decoração de balões
Sonorização com mesa de som de 8 canais, amplificador, caixa artística com tripé de 250 W
2 microfones sem fio
3 banners suspensos (para divulgação)
9. Dados dos organizadores do evento:
Renata Machado Leles - BLH/HMI
Rosimary de Araújo Peres - BLH/MNC
Tânia Alcântara Souza – PCLH/HMDI
Nara Letícia dos Reis de Jesus
Adriane José de Souza Silva
Júlia Carneiro Godoy de Sousa
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18/05/17 – SEXTA-FEIRA

- Sebastião Leite – Coordenador do Banco de Leite Humano da MNC – Posto de Coleta LH/HMDI
- Ana Márcia Guimarães Alves – Pediatra Vice-Presidente da SGP
- Taniara de Souza Cunha - Mulher representante das doadoras de leite materno / 2018
- Mulher representante das mães de bebês receptores de leite humano pasteurizado de Bancos de Leite Humano
13h30 – 14h

FALAS DAS AUTORIDADES.
FALA SOBRE O PROAMA (PROGRAMA AMAMENTAR – BOMBEIRO NUTRINDO A VIDA):
PARCERIA ENTRE A FDPII/CBMGO E A REDE ESTADUAL DE BANCOS DE LEITE HUMANO.
CEDIDAS PARA O CREBLH/HMI/GO, DUAS MILITARES E UMA VIATURA COM COMBUSTÍVEL,
PARA BUSCA DOMICILIAR DO LEITE HUMANO DOADO PELAS MÃES PRESENTES NO EVENTO.

14h – 15h30

MOMENTO LÚDICO com Lana Luna/Thayna/Sara: Yoga, Massagem, Dança Mamãe e Bebê e Canto
Materno.

15h30 – 16h

LANCHE
SALA DE APOIO A AMAMENTAÇÃO / DOAÇÃO DE LEITE MATERNO
CANTINHO DOS IRMÃOS

16h – 17h

PALESTRA: Educação Infantil – Sara Godoy do Projeto Bebê Canguru (SLING).

17h – 18h

RODA DE CONVERSA das doadoras com profissionais de saúde: Dúvidas Maternas sobre Pediatria, Vacinas
e Alergias, Odontologia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição Infantil.

18h

Encerramento com a HORA DO MAMAÇO 2018 (FOTO OFICIAL). Distribuição de brindes.
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Banco de Leite Humano
Elaine Miriam de Oliveira
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Banco de Leite Humano
de Planaltina GO
Mobilização:
Encontro entre profissionais do BLH
e doadoras de leite humano.
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1. IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Projeto: Não é a toa que o leite materno é produzido perto do maior símbolo do
amor: o coração
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Saúde
Município: Planaltina GO
Elaboração: Banco de Leite
Responsável pelo Projeto: Rita de Cassia Teixeira Pontes
2.JUSTIFICATIVA:
Amamentar um filho é uma experiência única e também essencial para a saúde do bebê, mas
nem toda mãe consegue. A boa notícia é que os bancos de leite ajudam muito nesses casos e
sempre precisam de doação.
Nos primeiros meses de vida, não há alimento melhor e mais completo para o bebê que o leite
materno. Além de suprir todas as necessidades nutricionais, ele ainda ajuda na formação do
sistema imunológico, a prevenir alergias e intolerâncias, entre muitas outras vantagens que
podem fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança.
Mas a verdade é que nem todas as mães conseguem amamentar e a frustração de não ter
aquele momento especial de contato com o filho fica ainda maior quando aliada à preocupação
com a saúde do pequeno. Pouca gente sabe, mas o Brasil possui a maior rede de bancos de
leite humano do mundo, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O primeiro
foi inaugurado em 1943 e em 1998, uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e o
Ministério da Saúde resultou na Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que só em 2014
coletou mais de 185 mil litros de leite materno.
Embora o número impressione, é necessário um quantitativo ainda maior de doações, já que a
quantidade recebida atualmente não é suficiente para abastecer todas as unidades atendidas.

Não é à toa que o leite materno é produzido perto do maior
símbolo de amor: o coração.

Em nosso município é coletado uma média de 28 litros de leite materno/mês. Precisamos
ampliar essa coleta e agradecer às mães que realizam esse ato de amor.
3.OBJETIVOS:
3.1 GERAL:
Contribuir para a ampliação do bem-estar de gestantes e recém-nascidos ampliando o
conhecimento das futuras mães sobre a amamentação e doação de leite materno.

3.2 ESPECÍFICOS:
PLANALTINA GO, 2018
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Orientar futuras mães sobre a importância e a forma correta da amamentação;
Incentivar a amamentação e a doação de leite materno, quando possível;
Ampliar a doação de leite materno;
Agradecer às mães doadoras o ato de amor que realizam;
Promover a autoestima.
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Secretaria Municipal de Saúde
Banco de Leite
4. PÚBICO-ALVO:
80 mães entre elas gestantes acompanhadas pelos PSF’S, gestantes do grupo de convivência
do CRAS e doadoras de leite do Banco de Leite do município.
5. METODOLOGIA:
5.1. Serão realizadas palestras:
 Importância e Vantagens do Aleitamento Materno – Enfermeira Rita de Cassia Teixeira




Pontes;
Depressão Pós-Parto – Psicóloga Isa Monique Pereira Saldanha;
Orientação Nutricional para uma Gestação Saudável – Nutricionista Leticia Mendes
Teixeira;
Amamentação X Hábitos Deletérios - Fonoaudióloga Janaina Nascimento de Lima Santos.

5.2. Sorteio de brindes;
5.3. Maquiagem com equipe do Boticário;
5.4. Aferição de pressão arterial e informações sobre saúde com os laboratórios:



SABIN
EXATOS

5.5. Café da Manhã.

SACO PARA SANDUICHE

DECORAÇÃO
ITEM
QUANTIDADE
BALÃO BRANCO
150 UNIDADES
BALÃO ROSA
150 UNIDADES
TNT BRANCO
3 METROS
TNT ROSA
3 METROS
EVA BRANCO
5 UNIDADES
EVA ROSA
5 UNIDADES
CARTOLINA BRANCA
5 UNIDADES
CARTOLINA ROSA
5 UNIDADES
FITILHO BRANCO
1 ROLO
FITILHO ROSA
1 ROLO
FITA TRANSPARENTE
1 ROLO
LARGA
BOMBA DE ENXER
1 UNIDADE
BALÃO
PISTOLA DE COLA
1 UNIDADE
QUENTE
BASTÃO DE COLA
10 UNIDADES
QUENTE

6. MATERIAL UTILIZADO:
CAFÉ DA MANHÃ
ITEM
QUANTIDADE
MELANCIA
5 KG
MELÃO
5KG
MAÇA
5KG
GOIABA
5KG
UVA
3KG
BANANA
5KG
BOLO
3 UNIDADES
PÃO
80 UNIDADES
PÃO DE QUEIJO
160 UNIDADES
QUEIJO
80 FATIAS
PRESUNTO/ PEITO DE
80 FATIAS
PERU
PÃO COM CARNE MOIDA 80 UNIDADES/4KG
LEITE
5 LITROS
SUCO
15 LITROS
CAFE
1KG
IOGURTE
15 LITROS
ALHO
150G
AÇUCAR
5KG
CEBOLA
500G
PIMENTÃO
500G
SAL
1KG
EXTRATO DE TOMATE
610G
COPOS
200 UNIDADES
PRATOS
100 UNIDADES
GUARDANAPOS
200 UNIDADES
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100 UNIDADES

TAMNHO
P
M
G
GG
XGG
TOTAL

CAMISETAS
QUANTIDADE
05
13
08
01
01
28

7. CRONOGRAMA:

AÇÃO

Discutir com a equipe a organização do projeto
Definir as atividades, a metodologia
Identificação do público prioritário do projeto
Definir material, equipamentos e lanche
Execução do projeto
Avaliação do projeto

DATA
03/04
05/04
05/04
05/04
19/05
24/05

8. ARTE CAMISETA:
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8. ARTE CAMISETA:

Coordenação de BLH do estado de Goiás, em parceria com o Comitê
Estadual de Incentivo ao Aleitamento Materno realizam evento em
comemoração ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano
Ação aconteceu em parceria com a Coordenação de Bancos de Leite Humano do estado de Goiás e o Comitê Estadual de Incentivo ao Aleitamento Materno.

BLH do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento de Goiás
comemora Dia da Doação de Leite Humano com programação especial
O evento será realizado na praça de alimentação do Shopping Cerrado, com o objetivo
de conscientizar a população sobre a importância da doação do leite, bem como de
promover, apoiar e incentivar o aleitamento materno entre as participantes em geral.
Frente

Costas

Goiás inicia campanha pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O estado de Goiás se mobiliza e disponibiliza peça publicitária sobre o Dia Mundial de
Doação de Leite Humano 2018.
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Banco de Leite Humano
da Maternidade de Alta
Complexidade do Maranhão
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
Dias 17 e 18: realizada campanha interna no alojamento
conjunto para sensibilizar a doação de leite das mães
internadas. A mãe que mais doasse, receberia um prêmio e seria a capa do folder da semana .
Roda de conversa com mães de RN internados na UTI
Neo para a importância da doação exclusiva e orientação de como manter a lactação.
Sensibilização no ALCON para captação de novas
doadoras após a Alta Hospitalar.
Panfletagem no Ambulatório de Pré-natal, sensibilizando para doação de leite humano.
Panfletagem no Ambulatorio de Pediatria, incentivando a
amamentação e a importancia da doação de leite humano.
Campanha de doação de frascos realizada pelo SESC.
Reportagem com a TV GUARÁ, mostrando como funciona a coleta externa, ou seja, domiciliar ,com o objetivo de incentivar novas doações.
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Toda mulher que amamenta é uma
possível doadora de leite humano.
Para doar, basta ser saudável e não
tomar medicamento que interfira na
amamentação.
Qualquer quantidade é importante.
Entre em contato com o banco de
leite da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, em São Luís
(MA). Seu gesto significa vida para
uma criança.

• Lave o frasco de vidro de boca larga com tampa de
plástico (do tipo maionese ou café solúvel);
• Coloque o frasco e a tampa em uma panela,
cobrindoos com água;
• Ferva-os por 15 minutos, contando o tempo a partir
do início da fervura;
• Escorra-os com a abertura voltada para baixo, sobre um pano limpo, até secar;
• Feche o frasco sem tocar com a mão na parte interna da tampa;
• O ideal é deixar vários frascos preparados.
• Use uma touca ou um lenço para cobrir os cabelos;
• Coloque uma fralda de pano ou uma máscara sobre
o nariz e a boca;
• Lave as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão;
• Lave as mamas apenas com água;
• Seque as mãos e as mamas com toalha limpa.
• Escolha um lugar confortável, limpo e tranquilo;
• Forre uma mesa com pano limpo para colocar o
frasco e a tampa;
• Evite conversar durante a retirada do leite.
• Massageie as mamas com a ponta dos dedos, fazendo
movimentos circulares no sentido da parte escura (auréola)
para o corpo;
• Coloque o polegar acima da linha em que acaba a auréola;
• Coloque os dedos indicador e médio abaixo da auréola;
• Firme os dedos e empurre para trás em direção ao corpo;
• Aperte o polegar contra os outros dedos até sair o leite;
• Despreze os primeiros jatos ou gotas;
• Em seguida, abra o frasco e coloque a tampa sobre
a mesa, forrada com um pano limpo, com a abertura
para cima;
• Coloque o leite no frasco, colocando-o embaixo da
auréola;
• Após terminar a coleta, feche bem o frasco.
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• Anote na tampa a data e a hora em que realizou a
primeira coleta do leite e guarde imediatamente no
freezer ou no congelador o frasco fechado;
• Se o frasco não ficou cheio, você pode completá-lo
em outro momento;
• Para completar o volume de leite no frasco já congelado, utilize um copo de vidro previamente fervido por
15 minutos. Após a fervura, escorra-o com a abertura
voltada para baixo, sobre um pano limpo até secar.
• Coloque o leite recém-extraído sobre o que estava congelado até faltarem dois dedos para encher o frasco;
• Guarde imediatamente o frasco no freezer ou no congelador;
• Após a extração em que o frasco de vidro esteja
completo, a mãe deve ligar para o banco de leite humano. Se em 10 dias, após congelar o primeiro leite,
o frasco ainda não estiver completo, a mãe poderá
ligar para o banco de leite humano e fazer a doação,
pois qualquer quantidade é importante.

•

O leite humano extraído pode ficar no freezer ou
no congelador de geladeira por até 10 dias. Nesse
período, deverá ser transportado ao banco de leite
humano.
• A produção do leite depende do esvaziamento da
mama, por isso, quanto mais a mulher amamenta ou esvazia as mamas, mais leite ela produz;
• Todo leite doado é analisado, pasteurizado e submetido
a rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado a
uma criança;
• Todo leite descongelado não deve ser congelado novamente;
• Um litro de leite materno doado pode alimentar até 1
O recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do prematuro, 1 ml já é suficiente para nutri-lo cada vez em que
ele for alimentado;
• Bebês que estão internados e não podem ser amamentados pelas próprias mães têm a chance de receber os benefícios do leite materno com sua doação. Com ele, a criança
se desenvolve com saúde, tem mais chances de recuperação e fica protegida de infeções, diarreia e alergias.
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Banco de Leite Humano
do HUUFMA
Mobilizações:
Homenagem às doadoras com programação
voltada para o cuidado.
Sensibilização de toda a equipe e membros da
Liga da Amamentação para o acolhimento dos
convidados.
A Escola Ana Néri trouxe como contribuição os
alunos e uma professora dos cursos profissionalizantes de limpeza de pele e spa de mãos.
Atividades lúdicas – oficina do brincar com terapeuta ocupacional.
Sessão de fotos com bebês e familiares com
ambientação temática com fantasias de princesa, adereços, brinquedos com surpresa para a
criançada fazer descobertas.
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Maternidade Carmosina Coutinho realiza ações alusivas ao
Dia Mundial de Doação de Leite Materno
Em alusão ao Dia Mundial de Doação de Leite Materno, 19 de maio, a Maternidade Carmosina Coutinho tem realizado ações direcionadas ao tema junto a pacientes e profissionais
da unidade de saúde.
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Banco de Leite Humano
Dr. José de Faria Vinagre
Mobilizações:
Participação no evento realizado no Pantanal Shopping, onde foram desenvolvidas atividades direcionadas às gestantes e mães em fase de amamentação,
promovendo um mamaço no local.
Entre os dias 21 e 30 de maio, a Secretaria de Estado
de Saúde (SES) se tornou um ponto de coleta de frascos de vidro com tampas plásticas para o armazenamento de leite materno. A partir dessa data, a SES
passou a ser um posto permanente de arrecadação
dos frascos que serão encaminhados para os BLHs
de Cuiabá e Rondonópolis.
Café da manhã para as mães doadoras de leite humano cadastradas no BLH e às mães acompanhantes na
UTI Neonatal do hospital.
Palestra com as residentes de Fisioterapia sobre a
Shantalla - massagem para bebês, com a finalidade
de permitir ao bebê a percepção do seu corpo e controle de seus movimentos.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Universitário Júlio Muller
Mobilizações:
Evento comemorativo reunindo mães e doadoras de
leite humano no auditório do hospital. Contou com a
presença do coordenador do Aleitamento Materno em
Mato Grosso, dos motoristas do transporte da rota
domiciliar e da Assessoria de Imprensa do hospital.
Entrega de lembrancinhas às doadoras de leite humano.
Realização de atrações, tais como: músicas com a
temática mãe e bebê, e Coral do Tribunal de Contas
do Estado.
Exibição de vídeo institucional com imagens dos recém-nascidos da UTIneo e Ucinca, sorteio de brindes, lembrancinhas individuais, entrega de certificados e café da manhã.
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Banco de Leite Humano
de Rondonópolis
Mobilizações:
Promoção do encontro “Sensibilização do Dia Mundial de Leite
Humano” no hall de entrada de um supermercado de grande circulação na cidade, em parceria com o Departamento de Ações
Programáticas da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis (SMS/Roo); da Secretaria Estadual de Saúde (SES/MT),
através do Escritório Regional de Saúde; Roda Gestar e Nascer;
Associação de Senhoras de Rotarianos; exposição de fotos de
Rodolfo Roca Projeto Mamma; Agência de Publicidade Phant
para a produção do vídeo de divulgação do BLH/Roo.
Divulgação de vídeos, panfletos e esclarecimentos de dúvidas sobre
amamentação e doação de leite humano para a população em geral.
Divulgação na mídia.
Divulgação nas redes sociais do BLH - Facebook e Instagram.
Palestras em unidades de Atenção Básica e escolas.
Atendimento de alunos da área da saúde no BLH.
Visitas às unidades de saúde: Parque Universitário, Vila Olinda, Escola Khalil, Vila Itamaraty, Industrial, Jardim Atlântico,
Europa, Ipiranga, Canaã e Ipiranga.
Realização da "IV Tarde de Beleza" para as mamães que estavam com os bebês internados na UTI Neonatal.
Apoio da Associação de Senhoras de Rotarianos (que são voluntárias permanentes com as mamães); de alunos de cabelo e
maquiagem do Senac; de alunos de manicure da Obra Kolping;
de profissionais voluntários; e distribuição de brindes pela ASR
e pela Drogaria Mato Grosso. Ao final, uma foto foi tirada pela
Ciranda da Fotografia, que presenteou as mães com a fotografia.
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Mobilizações nos shoppings da Rede Ancar Ivanhoe
Pantanal Shopping
O Shopping Pantanal promoveu, no dia
19 de maio, o projeto nacional de sensibilização para a doação de leite humano
com um grande ‘mamaço’. A ação ocorreu de forma simultânea em outros centros comerciais, em parceria com a Ancar
Ivanhoe e a Fiocruz.
Para conscientizar o público, o Pantanal
Shopping realizou uma roda de conversa sobre amamentação e ordenha, musicalização para bebês, pintura de barriga, massagem relaxante, massoterapia e
atendimento individual sobre a aplicação
do método Montessoriano e sobre como
montar uma horta doméstica. Além da
exposição fotográfica sobre o tema Amamentação e Pingentes de Leite.
O intuito da ação foi sensibilizar a população sobre o tema em todo o Brasil com
a mobilização de milhares de pessoas
em um grande ato de amamentação coletiva. A iniciativa contou com o apoio da
Secretaria de Estado de Saúde (SES),
representada pela Equipe de Promoção
do Aleitamento Materno e Alimentação
Complementar Saudável (EPAMACS), da
Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde (COPHS).
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Para promover doação de leite materno, shopping de Cuiabá participa do
grande "mamaço" promovida pela Fiocruz, rBLH e Rede Ancar
A ação acontecerá simultaneamente nos shoppings do grupo no próximo sábado (19), às 15h no
horário de Brasília e 14h em Cuiabá, com o intuito de sensibilizar a população sobre o tema em todo
o Brasil com a mobilização de milhares de pessoas em um grande ato de amamentação coletiva.

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso apoia evento
de incentivo à doação de leite materno
Entre as ações previstas na programação, estão inclusas roda de conversa sobre amamentação
e ordenha, musicalização para bebês, pintura de barriga, massagem relaxante, massoterapia e
atendimento individual sobre a aplicação do método Montessoriano, utilizado na educação das
crianças, e sobre como montar uma horta doméstica.

Secretaria de Saúde de Mato Grosso vai doar frascos para armazenamento de leite materno
Atualmente, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano/Fiocruz (rBLH) necessita de 18 mil
frascos por ano para garantir a nutrição de recém-nascidos prematuros e de baixo peso, que não
podem ser amamentados pela própria mãe.

Banco de Leite Humano de Rondonópolis e Santa Casa de promovem IV
Tarde de Beleza às mães de bebês internados na UTI Neonatal
A ação aconteceu no dia 14 de maio e foi realizada pelo Banco de Leite Humano de Rondonópolis
e suas parcerias.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Universitário
Maria Aparecida Pedrossian
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
A abertura da Comemoração da Semana Estadual e
do Dia Mundial de Doação de Leite Humano ocorreu no
dia 16.05 (quarta-feira) às 08:00 horas na Maternidade
Cândido Mariano. Na ocasião, Elisabete Kamiya fez uma
palestra sobre as atividades desenvolvidas pelos Bancos de Leite Humano (BLHs), a sua complexidade e o
seu credenciamento.
Na solenidade de lançamento ocorrida na semana passada, estiveram presentes a superintendente geral de Atenção
à Saúde da SES, médica Mariana Croda; o diretor-presidente
da Maternidade Cândido Mariano, médico Cézar Luiz Galhardo; o Superintendente do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, professor Claudio César da Silva; além
dos representantes de bancos de leite e doadoras.
As doadoras receberam certificado de agradecimento pelo
gesto, brindes, café da manhã e um dia de beleza com aos
acadêmicos do curso de Estética e Cosmética da Unigran.
O certificado de credenciamento foi entregue pela
Superintende Mariana Croda aos BLHs.

Abertura

Maternidade Cândido Mariano Credenciamento
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HUMAP – credenciamento

Santa Casa - Credenciamento

UFGD – credenciamento

HRMS – credenciamento

Acadêmicos do curso de Estética e Cosmética
Fazendo maquiagem nas mães e doadoras
258

Doadoras recebendo o certificado de
agradecimento pela doação

HUMAP

HRMS

UFGD

SANTA CASA

Para o evento, o SES confeccionou faixa alusiva à doação para os BLHs de todos os
hospitais, folder e os certificados para as doadoras.

Maternidade Cândido Mariano
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN/UFMS
Encontro do Cordão vermelho (mãe-bebê)
No dia 24.05 foi realizado um Encontro das mães que fizeram o pré-natal no ambulatório do HUMAP. No
Encontro, as mães tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas com relação à amamentação, foram sensibilizadas pela importância da doação de leite materno. Para tornar o ambiente mais acolhedor, as mães
receberam massagens relaxantes nas mãos e ombros, enquanto conversavam, desfrutavam do lanche
compartilhado. Um painel com fotos dos bebês, das mães e da família dessas mães, tornava o encontro
mais personalizado. No final do evento, as mães levaram lembrancinhas para casa.

Squeeze – lembrancinha

Massagem nas mãos e ombros das mães
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Painel com fotos das mães e de doadoras

Sachês – lembrancinha
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Roda de conversa com as funcionárias gestantes e lactantes do HUMAP
No dia 25.05, a atenção foi para as gestantes e lactantes do hospital. Tal evento foi planejado pensando
na admissão de novos profissionais ocorrido recentemente pela EBSERH, sendo que muitas mulheres em
idade fértil e que não conhecem as atividades do BLH, principalmente como sala de apoio às trabalhadoras lactantes. Também foi demonstrado a importância das mães a realizarem exercícios funcionais todos
os dias. Na Roda de conversa, as mães tiveram oportunidade de conversar, esclarecer dúvidas enquanto
desfrutavam do café da manhã. No final receberam sachês de lembrancinha.

Educadora Silvia demonstrando exercícios
funcionais para gestantes e lactantes

Educadora Silvia falando sobre exercícios
funcionais para gestantes e lactantes
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Elisabete colocando o BLH como apoio à amamentação para
as colaboradoras e a importância da doação de leite humano
264

SANTA CASA DE CAMPO GRANDE
No dia 17 ocorreu uma mobilização no alojamento conjunto enfatizando a importância da doação de leite,
sendo ilustrado com cartazes e fotos de bebês prematuros. Além disso, houve a apresentação do coral
infantil do projeto da polícia militar na abertura do evento.

Colaboradoras do HUMAP, lactantes e gestantes

Gestante e lactantes colaboradoras

No dia 18 com o objetivo de agradecer as doadoras pelo seu ato de doar o leite, foi realizado um evento
especial com entrega de certificados. A abertura foi realizada pelas Nutricionistas Érica Cintra e Tatiana
Carvalho. Logo após foi ministrada uma palestra pela nutricionista responsável pelo BLH do centro de
Referência Estadual Elisabete Kamiya. As mães também aprenderam a massagem Shantala com a fisioterapeuta Katia. Foi oferecido um café da manhã com direito a brindes, limpeza de pele e maquiagem
na hora. O evento contou com a participação de 30 pessoas entre doadoras externas, mães da unidade
intermediária e neonatal e funcionários da linha materno infantil.

O BLH/HUMAP também recebeu a doação do SISTA, uma faixa alusiva ao Dia Mundial
e Semana Estadual de Doação, que ficou afixada na entrada principal do hospital.
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Abertura

Entrega de certificado para doadoras
267

Palestra

Entrega de brindes para doadoras

Shantala

Lanche

Doadora

Maquiagem
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Limpeza de pele

Decoração

Decoração

MATERNIDADE CÂNDIDO MARIANO

Doadoras
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Roda de conversa com equipe da maternidade

Roda de conversa com a equipe

Roda de conversa com gestantes

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD/DOURADOS

Roda de conversa com equipe da Atenção Básica
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Foi realizada uma Roda de Conversa com as colaboradoras do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), com o objetivo de propiciar as trabalhadoras um
momento de troca de experiências e esclarecimento de dúvidas sobre o aleitamento materno. Também foi explorado o desafio de manter o aleitamento, na volta ao trabalho. Foi demonstrado como o
BLH poderá auxiliar nesse processo.
Além disso, as mães que estão com os bebês internados na UTI Neonatal, Unidade Intermediária
e Unidade Canguru fizeram as lembrancinhas que foram distribuídas às mães e doadoras.
Ressaltando a importância da Semana Estadual e Dia mundial de Doação de Leite Humano, os
acadêmicos fizeram uma visita no BLH.

Roda de conversa com as colaboradoras do Hospital

Visita dos Acadêmicos

HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL

Mães durante a oficina

Lembrancinha para as mães

Lembrancinha para as mães, confeccionado pelas mães que estão com os bebês
internados na UTI Neonatal
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No dia 24.05, o BLH/HRMS reuniu a equipe e as doadoras de leite materno, num café da manhã
para comemorar o dia da Doação de Leite Materno. Foi oferecido um coffee break, preparado em
conjunto pela equipe do Blh e o setor de nutrição do hospital. Na ocasião foram entregues certificados para as doadoras e sorteados brindes doados pela própria equipe e por comerciantes do
entorno do HRMS.

Brindes

Equipe do BLH/HRMS
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Entrega de certificado de agradecimento às doadoras
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Entrega de brindes

O QUE FOI NOTÍCIA NA MÍDIA
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BLH da Santa Casa realiza evento em alusão ao Dia Mundial
da Doação de Leite Humano
Com o objetivo de trazer orientação, conscientização e informação sobre a importância da doação
de leite materno, o Banco de Leite Humano da Santa Casa realizou na manhã desta sexta-feira (18),
um evento em alusão ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano, comemorado neste sábado (19).

BLH do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian divulga
peças publicitárias pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano
Veja aqui as peças enviadas pelo Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian.
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Ações de Minas Gerais durante as comemorações do Dia Mundial de Doação de leite Humano - 19 de maio

Banco de Leite Humano
da Maternidade Odete Valadares

O Comitê de Aleitamento Materno do estado de Minas Gerais, em parceria com o Centro de Referência Maternidade Odete Valadares, Hospital Sofia Feldman, Hospital Júlia kubitschek, BLH Betim, Maternidade Municipal de Contagem, Prefeitura de BH e
a Companhia Vale, fizeram ação durante a viagem do trem BH-Vitória, parando em diversas estações até chegar ao município
de Nova Era, onde foram recepcionados pela banda de música e prefeitura municipal.

Mobilizações na Visão da Referência Estadual
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O estado realizou várias ações em prol do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, com panfletagem, palestras e divulgações. A Semana Estadual de Doação de Leite Humano, lei 20.708 começou
no dia 19 e foi até dia 25 de maio, com várias ações em outros bancos de leite do estado já programadas. No Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares, foi realizado no dia 21/05/18, um encontro entre mães doadoras, mães de receptores e futuras candidatas a doadoras. Na oportunidade,
foi falado da importância da doação de leite humano, visto que a Maternidade atende diariamente
mais de 100 neonatos internos e de maternidades parceiras à instituição.
Em Betim, houve panfletagem nas praças do município e divulgação sobre a importância da doação e
do aleitamento materno.

283

284

Em Juiz de Fora, houve a comemoração do Dia Mundial com um café da manhã para as doadoras, além
de distribuição de lembrancinhas.

Em Montes Claros, também houve panfletagem na praça do município.

Em Uberaba , houve panfletagem e distribuição de folderes, próximo ao CAISM, onde se situa o Banco de Leite.
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No Banco de Leite Sofia Feldman, houve um café da manhã para as doadoras.

O estado no
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Clube apoia BLH da Maternidade Odete Valadares na campanha do
Dia Mundial de Doação de Leite Humano
Reportagem veiculada na TV Galo com participação de especialistas do BLH da Maternidade
Odete Valadares em Belo Horizonte.
No Banco de Leite de Varginha, que completou neste mês 15 anos, houve palestra para gestantes
e distribuição de lembranças para as mães.

Santa Casa de Passos celebra Dia de Doação de Leite Humano
Data simboliza a união de esforços de 23 países da América Latina, Europa e África.

Maternidade Odete Valadares faz campanha para doação de leite materno
Instituição está precisando de novas doadoras porque o estoque sofreu uma baixa no
mês passado.
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Banco de Leite Humano
João Aprigio Guerra de Almeida
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
Sensibilizar a comunidade em geral para a importância da doação de leite materno e de vidros
para alimentação dos recém-nascidos internados
na Unidade Neonatal da Fundação Santa Casa de
Misericórdia do Pará.
A Sociedade Paraense de Pediatria foi parceira
nesta ação, juntamente com as IES.
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Simpósio Doadoras e Doações

Missão Mais Puro Leite – Parceria com a Assembleia de Deus. Implantação de Ponto de Coleta e
sensibilização para coleta de leite materno.

Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Semana do bebê
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Parceria com Grupo FARMALÍDER
Parceria com a rede de supermercados LÍDER FARMALÍDER.
Arrecadação de frascos e indicação de doadoras de leite humano.
São 22 farmácias, com extensão ao município de Marabá.
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Parceria com ‘’PAPO RETO’’
Parceria com o PAPO RETO com o professor Sérgio Menezes. O desafio acontecerá no shopping Pátio
Belém e consiste na arrecadação de fraldas, sensibilizar a comunidade em geral para a doação de 1000
pacotes de fraldas descartáveis para os recém-nascidos internados na unidade neonatal da Fundação Santa
Casa de Misericórdia do Pará.
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Apresentação do novo desafio do professor Sérgio Menezes - Papo Reto.
Aquisição de um carro para coleta de leite materno doado.
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FÓRUM DE BANCOS DE LEITE HUMANO DO ESTADO DO PARÁ
“PLANEJANDO JUNTOS OS PRÓXIMOS 4 ANOS”.
Mostrar a situação atual de nosso estado, construir o plano de ação na perspectiva da Rede
Global de BLH, ampliar a Rede de Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta no estado.
Discutir as boas práticas em bancos de leite e postos de coleta.
Cronograma de visitas técnicas pela referência estadual.
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Rodas de Conversa na Maternidade,
Banco de Leite e Unidade Neonatal

303

304

Marabá – BLH Hospital Materno Infantil
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Parceria com o grupo FARMALÍDER na indicação de
doadoras, coleta de frascos e oferta de serviços em
parceria com a Secretaria de Saúde do município.
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Bragança - BLH Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria - Região do Caeté

Captação de doadoras de leite humano e frascos em
praças e Museu da Marujada.
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PROGRAMAÇÃO DA SEMANA IV SEMANA ESTADUAL DE DOAÇÃO DE LEITE MATERNO
A Semana Estadual de Doação de Leite Materno foi instituída pela Lei estadual 9.956, de 11 de
janeiro de 2013, e tem como objetivo divulgar a estratégia para a doação de leite materno pelos
diversos setores da sociedade. Neste sentido, convida-se todos os setores da Maternidade a
fortalecer a captação de doadoras e frascos para acondicionamento do leite. Lembrando que
Semana serve não apenas para captarmos mais doadoras, como também para orientar sobre
todo o procedimento de doação, desde a retirada ao armazenamento, porque ainda recebemos
leite que, muitas vezes, não pode ser consumido, seja porque o vidro está quebrado ou porque
encontramos impurezas.

BLH João Aprígio Guerra de Almeida, Centro de Referência Estadual para
BLH, promove simpósio para incentivar a captação de doadoras e doações
O objetivo é sensibilizar instituições de ensino, comunidade acadêmica, profissionais de
saúde e a população para importância da amamentação, da doação de leite materno e de
frascos de vidro. Veja como se inscrever.

BLH João Aprígio Guerra de Almeida, Centro de Referência Estadual
para BLH, inicia campanha pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O Centro de Referência para Bancos de Leite Humano do estado do Pará disponibiliza peça
publicitária sobre o Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2018.

BLH do Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria inicia campanha pelo
Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O BLH do Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria realizará celebração do Dia Mundial de
Doação de Leite Humano no dia 18/05 de 08h às 12h, no Museu da Marujada, em Bragança.
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Banco de Leite Humano
Anita Cabral
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
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A VI Semana Estadual de Doação de Leite Humano no estado da Paraíba foi realizada entre os
dias 14 a 19 de maio de 2018. A semana foi iniciada com uma série de entrevistas nas principais
emissoras de TVs e rádios locais sobre a importância da doação do leite humano e como a sociedade poderia participar inclusive com a coleta de frascos de vidros.
Foram realizadas rodas de conversa com mães, cujos bebês se encontram internados nos leitos
neonatais da Maternidade Frei Damião, em João Pessoa, sobre a importância da doação de leite
humano e de como proceder para a sua coleta e armazenamento pelo Banco de Leite Humano
Anita Cabral (João Pessoa), com a parceria dos alunos da Residência Multiprofissional em Saúde
da Criança do Hospital Infantil Arlinda Marques.
Rodas de Conversa com mães e doadoras também foram realizadas no Posto de Coleta de Leite
Humano do Hospital Edson Ramalho (João Pessoa), no Banco de Leite Dra. Vilani Kerhle (Patos),
no Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital e Maternidade Sinhá Carneiro (Santa Luzia), no
Banco de Leite Humano Dra Zilda Arns (João Pessoa) e no Banco de Leite Humano Dr Virgílio
Brasileiro (Campina Grande).
Realizada palestras alusivas à Doação de Leite Humano com arrecadação de frascos de vidro nas
faculdades FCM, Maurício de Nassau e FPB em João Pessoa pelo Banco de Leite Humano Anita
Cabral e em Campina Grande pelo Banco de Leite Humano Dr Virgílio Brasileiro.
Banco de Leite Humano Anita Cabral (João Pessoa) realizou palestras com profissionais de saúde
nos hospitais com leitos obstétricos e postos de coleta de leite humano, sendo eles: Hospital Geral
de Mamanguape (Mamanguape), Hospital Materno-Infantil João Marsicano (Bayeux) e Hospital
Geral e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho (Santa Rita).
No Dia Mundial de Doação de Leite Humano foi realizada atividade de divulgação sobre doação de
leite humano nos maiores shoppings do estado, Manaíra Shopping e Mangabeira Shopping, ambos em João Pessoa, durante todo o dia de funcionamento, pelos Bancos de Leite Humano Anita
Cabral e Dra. Zilda Arns, respectivamente.
Além disso, no dia 19 de maio, aconteceu um torneio de futebol em João Pessoa para arrecadação
de frascos de vidro, totalizando a coleta de mais de 300 frascos.
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BLH Anita Cabral promove encontro sobre segurança alimentar e nutricional

Secretaria de Saúde de João Pessoa realiza Semana Municipal de Doação de Leite Materno

O Banco de Leite Humano Anita Cabral, que compõe a rede estadual de saúde, promove nesta
terça-feira (22), às 8h30, em parceria com o Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), encontro no qual serão discutidos a segurança alimentar e nutricional em uso de leite humano, além
da criação do protocolo unificado de utilização do alimento em unidades neonatais.

A programação segue até o sábado (19), com um evento voltado às mães doadoras no Pavilhão do
Chá, no Centro da Capital.

Secretaria de Saúde de Campina Grande intensifica campanha
de doação de leite materno
A Secretaria de Saúde de Campina Grande intensifica, nesta quarta-feira (9), a Campanha
de Doação de Leite Materno, cujo objetivo é alertar a população para a importância do gesto
e repor o estoque do Banco de Leite Humano Doutor Virgílio Brasileiro, do Instituto de Saúde
Elpídio de Almeida (Isea).
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Banco de Leite Humano da Paraíba inicia Semana Estadual de Doação de Leite Materno
O Banco de Leite Humano Anita Cabral da Paraíba, que integra a rede estadual de saúde, promove, a
partir desta segunda-feira (14), às 7h, a VI Semana Estadual de Doação de Leite Materno.

Banco de Leite Humano Anita Cabral inicia comemorações no marco
do Dia Mundial de Doação de Leite Humano
Na abertura da programação, será oferecido um café da manhã para as doadoras e mães que amamentam no Banco de Leite Anita Cabral, além do Curso de Shantala para mães e bebês.
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Banco de Leite Humano
Maria Lucilia Monti Magalhães
Mobilizações:
Evento na Câmara dos Vereadores sobre o
Dia Mundial de Doação de Leite Humano.
Divulgação na mídia.

Banco de Leite Humano
do Hospital Universitário
Evangélico de Curitiba
Mobilizações:
Ação com alunos da universidade.
Evento com os “Palhaços Amigos do BLH”.
Orientações sobre doação de leite humano.
Etiquetas para frascos de armazenamento de leite
humano.
Divulgação na mídia.
Evento no Shopping Palladium.
Tour pela estação.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Universitário
Regional de Maringá
Mobilizações:
Estande no Shopping Mandacaru Boulevard.
Divulgação na mídia.
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Banco de Leite Humano São
Vicente de Paulo
Mosaico

Banco de Leite Humano
São
Vicente de Paulo
Mobilizações
Panfletagem.

Mobilizações:
Divulgação na mídia.
Panfletagem.
Divulgação na mídia.
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BLH do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba promove atividades
em comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite
Confira algumas fotos das atividades realizadas pela equipe do Banco de Leite Humano.

BLH do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira: Saúde estimula
doações e realiza homenagem às mães que já participam
No último sábado (19) comemorou-se o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, e o Banco de
Leite do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira intensificou as ações com o objetivo de
incentivar as mães, que tenham o excesso de leite, a participarem das ações.
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BLH da Norospar alerta para a falta de leite materno e conscientiza para doações
BLH da Norospar (Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná) divulgar promogração
de comemoração do Dia Mundial de Doação de Leite Humano a Norospar (Associação Beneficente
de Saúde do Noroeste do Paraná) faz um alerta: o estoque está zerado em Umuarama e a quantidade de leite materno que entra não é suficiente para atender a demanda da UTI Neonatal.

Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Regional de Maringá (PR)
comemora Dia Mundial de Doação de Leite Humano
Para celebrar a data, a equipe montou um estande no Shopping Mandacaru Boulevard.
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Banco de Leite Humano
e Centro de Incentivo ao Aleitamento
Materno - IMIP
Mobilizações na Visão da Referência Estadual

Mamaço com a participação das mães e da equipe dos Bancos de Leite Humano de Pernambuco.
Ação em parceria com a 99 POP – táxi

Convite para o Mamaço em Pernambuco
335

A doadora ganha um voucher de 30 reais
para o transporte do leite humano ordenhado.

Entrevista para a TV Clube sobre a
importância da doação de leite humano.

Doação de 1.000 frascos para o Banco de Leite Humano do IMIP por Sra. Sônia da Igreja Presbiteriana.
336

Entrevista para o Boletim. UNICAP realiza
Mutirão de serviços na Semana da África.

Hospital Dom Malan - Petrolina-PE - Entrega de certificado de reconhecimento às doadoras externas de leite humano nas residências.

MATERNIDADE PROFESSOR BANDEIRA FILHO
Sensibilização de grupo de estudantes de Escola Pública da Prefeitura da Cidade do Recife e de
mães do alojamento conjunto sobre a doação de
leite materno e frascos.

Doação de 1.000 frascos para o Banco de Leite Humano do IMIP por Sra. Sônia da Igreja Presbiteriana.

Mamaço no Alojamento Conjunto – com palestra
de incentivo à doação de leite humano
337

Participação do BLH/IMIP na Semana da África
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Roda de conversa realizada pela
nutricionista com as mães dos
prematuros sobre a importância
do leite da mãe do prematuro
para o crescimento e desenvolvimento dos seus filhos e sobre
doação do leite materno.

Hospital Barão de Lucena

Maternidade Padre Geraldo Leite Bastos Cabo de Santo Agostinho

Atividades com as puérperas: na sala de ordenha,
egresso e visita leito a leito, pontuado a importância
do aleitamento materno e da doação de leite humano

Palestras para puérperas e público externo sobre a importância da doação de leite humano; distribuição de copinhos de vidro ressaltando que a
melhor forma de oferecer leite ordenhado ao seu filho é por meio de copo
ou colher; abordagem também sobre a “confusão de bicos”.

Roda de conversa com a
Nutricionista Andressa

Encontro de mães: Encontro com as mães da Casa de Apoio, Berçário
Externo e Alojamento Canguru, com uma curta roda de conversa sobre
doação de leite humano e exibição de um filme encerrando comum coffee-break. Entrega de certificado de reconhecimento às doadoras externas
de leite humano nas residências. Encontro com as mães da Ginecologia e
Alto Risco, com uma curta roda de conversa sobre doação de leite humano, e exibição de um filme encerrando com um coffee-break.
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Prefeitura da Cidade do Recife
Inauguração da Sala de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta do Edf. Sede da Prefeitura de Recife, na última sexta-feira,
25 de maio de 2018, dentro das comemorações da Semana da
Mundial de Doação de Leite Humano e Semana do Bebê Recife.

Hospital Guararapes - Roda de conversa realizada em comemoração à Semana Mundial da Doação de Leite Humano.

Secretaria Estadual de Saúde - PE - A Secretaria Estadual de Pernambuco instala pontos de coleta de frascos para doação de leite humano.

Assinatura do Marco Legal para Criança da Primeira Infância da Prefeitura da Cidade
do Recife, durante a Semana Mundial de Doação de Leite Humano

Maternidade Barros Lima - Apresentação de grupo teatral – fantoches:
cuidados ao bebê e amamentação com sucesso e lanche coletivo.
341

Maternidade Agamenon Magalhães: Café da manhã para as doadoras
que ordenham no BLH/ HAM e um mural de fotos.

Semana do Bebê: palestras com mães e
Shantala em bebês do Mãe Coruja Recife/PE
342
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BLH e Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno do IMIP (PE) disponibiliza resultado
da campanha em parceria com o aplicativo de mobilidade urbana 99 Taxi
A parceria com a 99 Taxi foi responsável por aumentar em 18,57% o volume de leite coletado no mês de
maio no BLH, comparando aos meses de janeiro a abril de 2018. Confira aqui!

Centro de Referência para BLH, Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira - IMIP, de Pernambuco inicia campanha pelo Dia Mundial de
Doação de Leite Humano
O Centro de Referência para Bancos de Leite Humano do estado de Pernambuco disponibiliza peça publicitária sobre o Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2018.

Unicap realiza mutirão de serviços na semana da África
A enfermeira do banco de leite do Imip, Sandra Cavalcanti, ressalta a importância da doação de leite materno para salvar vidas de bebês que estão na UTI, com destaque para a Semana Mundial da Doação de
Leite Humano.
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BLH do IMIP participa do Mamaço nacional
A data é para celebrar o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Mas também é um alerta: com
um déficit de mais de 30% no Banco de Leite Humano do Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira (Imip), centro de referência em Pernambuco, é preciso, mais que nunca, estimular
a doação. Não é exagero nenhum afirmar que o ato salva vidas! Por isso, shoppings de todo o Brasil
participaram, neste sábado (19), de um mamaço.

Na imprensa - Banco de Leite do IMIP: como doar
A matéria publicada no site TV Jornal, afiliada à emissora SBT, no estado de Pernambuco, Banco
de Leite do IMIP: como doar destaca a importância da doação de leite humano e traz uma entrevista
com a coordenadora do Banco de Leite Humano do Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno do
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (BLH/CIAMA/IMIP), Vilneide Braga Serva.
A reportagem foi publicada em 30 de abril.

Inauguração da Sala da Mulher Trabalhadora que Amamenta da
Prefeitura de Recife - Pernambuco
Além da inauguração, foi lançado o Programa de Coleta de Frascos para os bancos de leite humano
da cidade. O evento contou com a presença do prefeito, da primeira dama e do secretário da saúde.
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Banco de Leite Humano
da Maternidade Dona
Evangelina Rosa
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
Iniciando os trabalhos: roda de sinergia

Sala de Coleta
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Rodas: Orientação, Amamentação continuada.
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Oficina Shantala
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Mamaço, Certificação de Doadoras e parceiros

Confraternizando com Doadoras
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BLH da Maternidade Dona Evangelina Rosa participa de reunião científica com
residentes da área de Mastologia
O tema apresentado foi Banco de Leite Humano: importância para a Mastologia, com ênfase na prevenção
e tratamento das principais intercorrências da lactação.

BLH da Maternidade Dona Evangelina Rosa, Centro de Referência de Piauí,
realiza Campanha de Doação de Leite Materno
Durante a campanha, as mães e gestantes foram orientadas sobre todos os benefícios da amamentação. Coordenadora do BLH explicou sobre a necessidade da campanha, tendo em vista a grande quantidade de prematuros e de crianças de baixo peso, internadas nos hospitais precisando desse alimento.

BLH da Maternidade Dona Evangelina Rosa em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde lança Programação do Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O BLH da Maternidade Dona Evangelina Rosa (BLH-MDER), no estado do Piauí, desenvolverá atividades no Teresina Shopping, de 15 a 19 maio. As ações acontecerão em parceria com a Secretaria de
Estado de Saúde do Piauí (SES-PI).

Reportagem sobre a Campanha de Doação de Leite Materno realizada pelo BLH
da Maternidade Dona Evangelina Rosa
Para chamar atenção para importância da amamentação e da doação de leite materno, a Maternidade
Dona Evangelina Rosa, no Piauí, vem realizando durante esta semana uma série de atividades alusivas ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Veja a reportagem.
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Banco de Leite Humano
do Instituto Fernandes Figueira
Mobilizações na Visão da Referência Estadual

Fiocruz e Ancar Ivanhoe – Mobilização
Social nos Shoppings Centers do RJ

365

366

367

368

369

370

371

372

Hospital Adão Pereira Nunes – BLH Gilsara Bonfim dos Santos
Roda de Conversa no Shopping Caxias
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Hospital São João Batista, Volta Redonda-RJ
Palestras de Promoção do Aleitamento Materno
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Centro Municipal de Saúde Nagib Jorge Farah, Jardim América-RJ
(Posto de Coleta da Maternidade Herculano Pinheiro)
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Instituto Nacional de Saúde da Mulher da Criança, do Adolescente Fernandes Figueira Treinamento em Serviço para promoção do AM na UTI Neonatal, ALC, Enfermaria Pediátrica
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Banco de Leite da Maternidade Alexander Fleming Atividades lúdicas com as mães e sensibilização da equipe do hospital
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Banco de Leite da Maternidade Municipal de Nova Friburgo
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Banco de Leite da Maternidade Rocha Faria
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Banco de Leite da Maternidade Carmela Dutra
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Banco de Leite Humano
da Maternidade Leila Diniz
Mobilizações:
Certificado para as doadoras de leite humano.
Bolo comemorativo pelo Dia Mundial de
Doação de Leite Humano.
Roda de conversa para mães e doadoras
de leite humano.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Maternidade
Herculano Pinheiro
Mobilização:
Roda de conversa para mães
e doadoras de leite humano.
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Banco de Leite Humano
do Hospital da Mulher
Heloneida Studart
Mobilizações:
Atividades no Shopping Nova Iguaçu em parceria com a empresa Ancar Ivanhoe - coleta de
frascos, rodas de conversa, orientações sobre
doação de leite humano, pré-cadastro de doadoras e mamaço.
Confecção de camisas para os funcionários do
BLH com o tema da campanha.
Distribuição de folderes.
Evento comemorativo no hospital.
Elaboração de um mural de fotos de mães e bebês que frequentam ou já frequentaram o BLH.
Confraternização mães e funcionários do HMHS.
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Mobilizações nos shoppings da Rede Ancar Ivanhoe
- Shopping Nova Iguaçu - Rio Design Barra - Rio Design Leblon
- Botafogo Praia Shopping - Shopping Boulevard - Shopping Nova América
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Contribuição: Calixto Fotos
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BLH do IFF/Fiocruz comemora Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O evento ocorrerá no dia 8 de junho, das 13h às 15h, no Instituto Nacional de Saúde da Mulher,
da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira.

BLH do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro promove atividades de
captação de doadoras e doação de leite humano

No Dia Mundial da Doação de Leite Humano, sábado, agora, três shoppings do Rio - no Brasil, ao
todo, serão 14 - vão receber um mamaço, às 15h. A ação é uma parceria entre a Ancar Ivanhoe e
a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH)/Fiocruz.

Vídeos sobre a campanha nos shoppings centers da Rede Ancar Ivanhoe
do Rio de Janeiro

A equipe recebeu profissionais da Clínica da Família Sylvio Braunner, CAP 3.3, para a prática de
Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM).

Participe da ação Aqui Tem Vida e doe frascos de vidro com tampa plástica de até 500g no ponto de coleta.

Centros Municipais de Saúde do Rio de Janeiro participam da mobilização
social pelo Dia de Doação de Leite Humano

Campanha rBLH-Fiocruz e Ancar Ivanhoe - Dia Mundial de
Doação de Leite Humano

Fatos em Fotos.
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Shoppings do Rio de Janeiro da Rede Ancar Ivanhoe recebem campanha de
apoio à doação de leite materno sábado

Shoppings centers prorrogam campanha até 16 de junho.
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BLH do IFF/Fiocruz celebra Dia Mundial da Doação de Leite Humano
Embora seja uma das principais estratégias para redução da mortalidade infantil, a Rede Brasileira
de Bancos de Leite Humano consegue atender apenas 60% da demanda.

Sociedade adere à campanha de frascos de vidro em shopping center no Rio de Janeiro.

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro celebra o Dia Mundial
de Doação de Leite Humano

Vídeo da Conexão Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
sobre o Dia Mundial da Doação De Leite Materno

Hoje (19), é comemorado o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, e a SMS aproveita para lembrar que o leite humano é o alimento ideal para os recém-nascidos, pois ele é capaz promover a
saúde da criança.

A amamentação é uma das fases mais importantes na vida de todos nós. Além de hidratar, nutrir e
sustentar, o leite materno reduz em até 20% a mortalidade dos recém-nascidos.

Banco de Leite Humano da Maternidade Leila Diniz promove rodas de conversa
sobre aleitamento materno e doação de leite materno
A ação teve o objetivo de marcar o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Durante o evento
também foram arrecadados frascos de vidro para o banco de leite.
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Fatos em Fotos - Campanha de Doação de frascos no Rio de Janeiro
- rBLH-Fiocruz e Ancar Ivanhoe

Rede de BLHs do RJ realizam reunião extraordinária da Comissão Estadual
de Bancos de Leite Humano
No dia 9 de maio, os Bancos de Leite Humano (BLHs) do Rio de Janeiro realizaram uma reunião extraordinária da Comissão Estadual de BLHs, na Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). O objetivo
da reunião foi o planejamento das atividades a serem realizadas em comemoração ao Dia Mundial de
Doação de Leite Humano. Participaram do encontro representantes dos BLHs das seguintes cidades:
Rio de Janeiro, Volta Redonda, e Postos de Coleta e Clínicas de Saúde da Família do estado.
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Banco de Leite Humano
da Maternidade Escola Januário Cicco
Mobilizações:
Participação nas atividades realizadas no Natal Shopping.
Divulgação na mídia.

Banco de Leite Humano
Maternidade do Divino Amor
Mobilizações:
Roda de conversa e lanche para as doadoras de leite materno.
Entrega de certificado para as doadoras de leite materno.
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Banco de Leite Humano
do Mossoró
Mobilizações:
Evento comemorativo com as doadoras
de leite materno.
Divulgação na mídia.
Roda de conversa com as doadoras
de leite materno.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Dr. José Pedro Bezerra
Mobilizações:
Encontro com mães receptoras da Unidade de Cuidados
Intermediários (UCIS) e mães doadoras do município de
Santa Cruz.
Atividades itinerantes de orientação sobre procedimento
de “ordenha”.
Premiação de doadora de leite materno do estado.
Entrega de lembrancinhas e brindes para as doadoras de
leite materno.
Roda de conversa e lanche para as doadoras de leite materno
Divulgação na mídia local.
Realização de atividades educativas nas enfermarias do
HUAB (PPP, Alojamento Conjunto I e II, Pediatria, UCIS).
Divulgação das atividades do Posto de Coleta de Leite
Humano do HUAB.
Realização de atividade na UCIS.
Encontro com Instituto Federal do Rio Grande do Norte
(IFRN) para divulgação do Dia Mundial de Doação de Leite
Humano e incentivo à doação de frascos
Momento de agradecimento pela doação de frascos no
ano de 2017.
Caminhada da Mãe Potiguar – arrecadação de frascose
incentivo à doação de leite humano.
Participação das atividades no Natal Shopping.
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Mobilizações nos shoppings da Rede Ancar Ivanhoe
Natal Shopping
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Campanha de Arrecadação de frascos promovida pela rBLH-Fiocruz e
Ancar Ivanhoe para doação de leite vai até 16/06 no Natal Shopping
A parceria acontece entre a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e a Empresa Ancar Ivanhoe.

Fatos em Fotos - Banco de Leite Humano de Mossoró realiza atividades
em comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano
Confira algumas fotos dos eventos que aconteceram ao longo do mês de maio.

Shopping de Natal recebe ação para incentivar doação de leite materno
Reportagem sobre a comemoração do Dia Mundial de Doação de Leite Humano do Shopping
da rede Ancar de Natal.

BLH da Maternidade Escola Januário Cicco da UFRN, participa
de campanha no Dia Mundial da Doação de Leite Humano
Em funcionamento desde 1995, o Banco de Leite da MEJC é considerado referência no Estado pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano/Fiocruz (rBLH), sendo responsável pelo
controle de qualidade e distribuição do leite materno para cerca de 80% dos recém-nascidos
em situação de risco no Rio Grande do Norte.
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Banco de Leite Humano
da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Porto Alegre
Mobilizações:
Chá para as doadoras de leite humano.
Ações para as doadoras e mães de bebês internados
na UTI Neonatal - maquiagem, flores, brindes e um
filme mostrando a busca do leite na residência, o processo de pasteurização até chegar na UTI, com relatos de pais e fotos dos bebês do nascimento até a
presente data.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Materno Infantil
Presidente Vargas
Mobilização:
Divulgação na mídia

Banco de Leite Humano
do Hospital Santo Ângelo
Mobilização:
Distribuição de material em lojas parceiras
do BLH que têm como clientes mães e gestantes.

O estado no
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BLH do Hospital Santo Ângelo efetua distribuição de folder educativo sobre a
importância da doação de leite materno
Na ocasião, também aconteceu a distribuição de material em lojas parceiras do BLH que têm
como clientes mães e gestantes.
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Banco de Leite Humano
Santa Ágata
Mobilizações na Visão da Referência Estadual
Semana de doação e incentivo ao aleitamento materno
inicia em Porto Velho. Ação acontece de 18 a 27 de maio,
em todo o Brasil.
Evento visa esclarecer dúvidas sobre amamentação, além
de incentivar a doação.

Doaroras do Banco de Leite
dão exemplo de amor.

Jornal de Rondônia 1ª Edição:
BANCO DE LEITE É REFERÊNCIA NO ESTADO

Banco de Leite Humano em Porto Velho divulga
programação da Semana de Doação

Divulgação nas mídias sociais do
Porto Velho Shopping

Entrevista na Rádio CBN - Divulgação da Semana Nacional
de Doação de Leite Humano18 de maio de2018.
Jornal de Rondônia 1ª Edição - Divulgação da Semana
Nacional de Doação de Leite Humano 18 de maio de 2018.
Entrevista SIC TV Programa Balanço Geral.
Campanha para coleta de frasco.
Divulgação da Semana Nacional de Doação de Leite Humano.
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DOAR LEITE PODE SALVAR VIDAS!
Movimento busca sensibilizar a população sobre o tema e dá início à campanha de
arrecadação de frascos de vidro, um dos maiores gargalos dos bancos de leite.
Doar leite pode salvar vidas. E, para incentivar, o Porto Velho Shopping inicia o projeto
de doação de leite humano com um grande ‘mamaço’ no dia 19 de abril, às 15h.
A ação acontecerá simultaneamente em 14 shoppings espalhados pelo Brasil, com
o intuito de conscientizar e mobilizar a população sobre a importância da amamentação
na saúde do recém-nascido. A iniciativa também dá início à campanha “Aqui Tem Vida”,
realizada em parceria com a Rede Global de Bancos de Leite Humano/Fiocruz que irá
arrecadar frascos de vidro para suprir um dos maiores problemas dos bancos de leite
humano: o armazenamento.
Hoje são necessários 18 mil frascos por ano para garantir a nutrição de recém-nascidos
prematuros. É aí que entra a sua ajuda: até o final de maio, você pode fazer a doação de frascos de vidro no nosso shopping. Mas se atente às especificações: eles
precisam ser de até 500g, com tampa de plástico e boca larga, como os de café
solúvel ou maionese, desde que seja de vidro. Colabore na doação de amor em
forma de leite materno!
Durante a campanha Aqui Tem Vida, o Porto Velho Shopping irá conscientizar
sobre a importância do aleitamento materno, que alimenta e protege o bebê contra
inúmeras doenças. No dia 19 de maio, junto ao evento do ‘mamaço’, convidamos
você para uma Roda de Conversa para tirar dúvidas sobre a doação de leite materno e aprender dicas sobre amamentação. 	
Tudo isso, claro, enquanto arrecadamos os frascos de vidro para a doação.
Compartilhe com seus amigos, família, vizinhos e colegas de trabalho: tá faltando
frasco para tanto amor!
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“Aqui tem Vida”
Faça parte da nossa campanha “Aqui tem Vida” e nos ajude a fazer com que
os frascos de vidro carreguem leite e vida para diversos recém-nascidos. 	
É simples: traga seus frascos de vidro, de até 500g, com tampa de
plástico e boca larga até o nosso Ponto de Coleta, no 1º andar, durante o horário de funcionamento do shopping. Não esqueça: nada de
plástico, eles precisam ser de vidro!
As arrecadações acontecem até dia 27 deste mês. Vamos ajudar?
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Inicia hoje a campanha “Aqui Tem Vida”, em parceria com a Rede Global de Bancos de Leite Humano e Fiocruz, para arrecadação de frascos que irão ajudar os Bancos de Leite no
armazenamento do leite doado e, paralelamente, busca conscientizar a população sobre a
importância do aleitamento materno para a saúde dos bebês e das mães.
Para colaborar com a campanha, você pode doar frascos de vidro, de até 500g, com
tampa de plástico e boca larga. Atenção: eles precisam ser de vidro! Você pode deixar no
nosso Ponto de Coleta, no 1º andar, durante o horário de funcionamento do shopping.
Além disso, diversas outras atividades estão rolando para você tirar dúvidas e ter
consutoria sobre amamentação. Quer saber toda a programação? Marque sua presença no
nosso evento e saiba tudo: https://goo.gl/EnUsR9.
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Você sabia que os bancos de leite humano necessitam de mais de 18 mil frascos por ano?
Esses frascos armazenam o leite que servirá de alimento a mais de 160 mil recém-nascidos
que não podem ser amamentados por suas mães.
A campanha “Aqui Tem Vida”, em parceria com a Rede Global de Bancos de Leite
Humano e Fiocruz, busca arrecadar frascos que irão ajudar os Bancos de Leite no armazenamento do leite doado e o Porto Velho Shopping embarcou nesta campanha!
Como você pode ajudar?
Doando frascos de vidro, de até 500g, com tampa de plástico e boca larga! São aqueles
frascos de café solúvel ou maionese, sabe? Mas precisa ser de vidro! Você pode deixar aqui no
nosso Ponto de Coleta, no 1º andar, durante o horário de funcionamento do shopping. Compartilhe com sua família e seus amigos e colabore na doação de amor em forma de leite materno!
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Ei mamãe, você tem dúvidas sobre amamentação? Vamos te ajudar nisso!
Faça todas as suas perguntas na nossa Consultoria de Amamentação. Os atendimentos
serão realizados de segunda a sexta das 17h às 19h e sábado e domingo das 16h às
20h, no Fraldário, no 2º piso.
Mas lembre-se: é preciso agendar previamente o seu horário no Balcão de Atendimento ao Cliente, no 1º piso. As consultorias iniciam a partir deste sábado (19).
Não perca esta oportunidade!

No Dia Mundial de Doação de Leite Humano, os shoppings da Ancar Ivanhoe Shopping
Centers vão realizar simultaneamente um “Mamaço Nacional” e você é nosso convidado! 	
A amamentação coletiva faz parte da campanha de sensibilização “Aqui Tem Vida”, realizada em parceria com a Rede Global de Bancos de Leite Humano e a Fiocruz, e busca
conscientizar a população sobre a importância da doação de leite materno. 	
A iniciativa também pretende suprir os 18 mil frascos de vidro necessários para garantir a
nutrição dos mais de 160 mil recém-nascidos prematuros e de baixo peso, que não podem
ser amamentados pela própria mãe. 	
Participe desse grande ato de amamentação coletiva e não deixe de doar. Seu frasco pode
salvar milhares de vidas!
Dia:19/05 Horário:15h Praça de Alimentação Madeira
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Atividades realizadas no Porto Velho
Shopping em 19 de Maio de 2018
Participantes
Equipe BLH
Jaqueline Resende (Assistente Social)
Rejane Fernandes (Nutricionista)
Perla Silva (técnica de enfermagem)
Cristiane Lenes (técnica de enfermagem)

Voluntários
Iracema Almeida, Técnica de enfermagem do BLHSA por 11 anos, aposentada
Anjos da Enfermagem Rondônia
Liga Acadêmica de Enfermagem em Aleitamento Materno - LAENFAM

Doadoras do BLH Santa Ágata;
Mulheres que já foram doadoras do BLH;
Mães que amamentam;
Pessoas que apoiam a Doação de Leite Humano e Aleitamento Materno.

Doadores de Frascos
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Divulgação do BLH
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Escadaria do Shopping
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Doadora dando depoimento.
A importância de ser doadora de leite humano.
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Doadora dando depoimento.
A importância de ser doadora de leite humano.
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Doadora sendo entrevistada
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Roda de Conversa
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Roda de Conversa
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Roda de Conversa
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Mamaço
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Homenagem as doadoras que
participaram do Mamaço
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Maternidade Mãe Esperança promove atividade
para incentivar a doação de leite
Ação é em alusão ao Dia Nacional de Doação de Leite Humano, comemorado em 19 de maio
A Maternidade Mãe Esperança promoveu ação de incentivo ao aleitamento materno
na manhã desta terça-feira, 22, em alusão ao Dia Nacional de Doação do Leite Humano, comemorado no dia 19 de maio. O objetivo é aumentar o número de doadores de leite materno.
A atividade reuniu as doadoras de leite do posto de coleta municipal, que fica na unidade Ernandes Índio, e as puérperas da Maternidade Municipal Mãe Esperança (MMME). Os
técnicos tiraram dúvidas das mães e incentivaram a doação.
“Todos os funcionários da maternidade são capacitados para auxiliar a mãe no manejo do
aleitamento materno durante o período de internação. Elas só recebem a alta se estiver amamentando”, explicou o Larissa Santos, nutricionista da MMME. As mães são orientadas também sobre os postos de coleta e, caso tenham interesse em doar, é feito o encaminhamento.
Postos
Porto Velho tem dois postos de coleta de leite materno: o municipal, que fica na
unidade de saúde Ernandes Índio, e o banco de leite estadual do Hospital de Base Dr.
Ary Pinheiro. O posto municipal possui apenas dez mães cadastradas atualmente, segundo informou a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Eunice Aguilera.
“Precisamos de mais doadoras, pois esse leite atende crianças com baixo peso, internadas na UTI neonatal, ou prematuras, que necessitam desse alimento”, frisou.
Doação
Para doar, a interessada deve se dirigir a um dos dois postos de coleta, levando
consigo os exames realizados durante o pré-natal (prazo é de noventa dias). Os técnicos fazem a avaliação e se a mãe estiver de acordo com os critérios exigidos, ela recebe
um kit e as orientações de como fazer a ordenha manual, a higiene correta e a maneira
correta de armazenar o leite.
“Na verdade, nossa principal função, além de dar um parto humanizado, é ajudar as
mães a amamentar e conscientizá-las de que o leite delas é super importante e que
pode salvar vidas, afirmou Marilene Penatti, gerente geral da Mãe Esperança.
https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/20727/saude-maternidademae-esperanca-promove-atividade-para-incentivar-a-doacao-de-leite
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Homenagem as Doadoras do
Posto de Coleta Ernandes Índio.
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Roda de Conversa
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Homenagem a doadora Sara. 188 frascos em 10
meses – 56,4 litros de leite doado

Homenagem as Doadoras do
Posto de Coleta Ernandes Índio.
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Maternidade Mãe Esperança promove atividade para incentivar a doação de leite
A Maternidade Mãe Esperança promoveu ação de incentivo ao aleitamento materno na manhã
desta terça-feira, 22, em alusão ao Dia Nacional de Doação do Leite Humano, comemorado no
dia 18 de maio. O objetivo é aumentar o número de doadoras de leite materno.

BLH Santa Ágata, Centro de Referência de Rondônia, divulga programação
da Semana de Doação
No Porto Velho Shopping serão realizadas ações no fraldário, onde profissionais do Banco de
Leite Santa Ágata e acadêmicos de enfermagem da Liga Acadêmica de Enfermagem e Aleitamento Materno (Laenfam) estarão orientando mães sobre a importância de amamentar o bebê.

BLH Santa Ágata: Mães de leite contam sobre a experiência de doar
amor e vida através do leite materno
A matéria publicada no dia 7 de maio, no site News Rondônia, reúne relatos de mães doadoras
de leite materno do Banco de Leite Humano Santa Ágata, anexo ao Hospital de Base Dr. Ary
Pinheiro, em Porto Velho, no estado de Rondônia.
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Banco de Leite Humano
Dra. Marilurdes Albuquerque
Mobilizações:
Mamaço com a presença de mães doadoras.
Café da manhã.
Entrega de certificados.
Entrega de brindes.
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Hospital Materno Infantil promove Semana Estadual de Doação
de Leite Materno em Roraima
Inicia nesta segunda-feira (14) a programação da Semana Estadual de Doação de Leite.
Serão ministradas palestras a partir das 8h nas enfermarias do HMI (Hospital Materno
Infantil) pelos alunos de medicina da UFRR (Universidade Federal de Roraima).

Corpo de Bombeiros de Roraima realiza coleta por meio
do projeto “Amigos do Peito”
A partir desta quarta-feira, 16, o CBMRR realiza uma campanha de arrecadação de
frascos de vidro para acondicionamento do alimento materno.

Secretaria de Estado da Saúde de Roraima inicia campanha pelo Dia
Mundial de Doação de Leite Humano
A campanha convida às mães a participarem de um mamaço no dia 18/05, às 15h.
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Banco de Leite Humano
da Maternidade Darcy Vargas
Mobilizações:
Entrega de chaveiros para as doadoras de 2018.
Reunião da Comissão Estadual com a entrega
dos certificados para os demais BLH do estado.
Visitas técnicas de outros BLH do estado de SC.
Atividades com a comunidade no Shopping
Center Muller.

Banco de Leite Humano
do Hospital Infantil Joana de Gusmão
Mobilizações:
Entrega de certificados e lembranças para as doadoras
de leite humano.
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Banco de Leite Humano e Central de
Informações de Aleitamento Materno - CIAM
Mobilizações:
Estande informativo sobre doação de leite materno
em frente à Maternidade durante toda a semana.
Café comemorativo com as doadoras de 2018.
Oficina de shantala para as doadoras e bebês.
Confecção de camisetas personalizadas, banner e faixas temáticas.
Produção de um vídeo com depoimentos de doadoras do BLH.

Banco de Leite Humano Alimente uma Vida Maternidade D. Catarina Kuss
Mobilizações:
Atividades nos mercados Belém, D’villa e Mig para sensibilizar a
comunidade sobre a importância da doação de leite humano.
Evento realizado no dia 19 de maio, na própria Maternidade, com a
participação de doadoras e de mães que amamentam, além de gestantes.
Apresentação musical.
Roda de conversa com depoimento de uma mãe que teve seu filho em
UTI Neonatal e que precisou de leite materno.
Palestra sobre a importância do leite materno para o recém-nascido
internado em UTIs Neonatais.
Homenagens para as mães com um vídeo, sorteio de brindes e
um café especial para os convidados.
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Centro de Referência Estadual para Bancos de Leite Humano de Santa
Catarina, Maternidade Darcy Vargas divulga programação do Dia Mundial
de Doação de Leite Humano
As atividades irão acontecer de 14 a 21 de maio na Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, e na Maternidade Darcy Vargas, em Joinville. Veja aqui as ações previstas no estado.

BLH da Maternidade Dona Catarina Kuss promove ações pelo Dia Mundial
de Doação de Leite Humano
As atividades aconteceram em Santa Catarina, nos dias 16 a 19 de maio. Confira as fotos!

BLH de Blumenau é referência em doação de leite humano
O Banco de Leite de Blumenau é referência no estado e ajuda muitos bebês recém-nascidos
que precisam ficar internados nos primeiros dias de vida.
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Banco de Leite Humano
Maria José Guardia Mattar
Mobilizações:
Ação nos shoppings do estado em parceria
com a empresa Ancar Ivanhoe.
Ação com as mães na sessão de cinema - Cinematerna.
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Banco de Leite Humano
Enfa. Anália Heck HC Ribeirão Preto - USP
Mobilizações:
Divulgação na mídia.
Entrega de certificados às doadoras de leite humano.
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Banco de Leite Humano
Centro de Lactação
da Maternidade de Campinas
Mobilização:
Evento comemorativo reunindo mães e doadoras.
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Banco de Leite Humano
Marineuza Nunes de Souza
Mobilização:
Evento comemorativo reunindo mães e doadoras.
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Banco de Leite Humano
de Itapira
Mobilizações:
Evento comemorativo reunindo mães e doadoras
de leite humano.
Entrega de certificados às doadoras de leite humano.
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Banco de Leite Humano
de Presidente Prudente
Mobilização:
Evento comemorativo reunindo mães e doadoras
de leite humano.
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Banco de Leite Humano
de São José do Rio Preto
Mobilizações:
Evento comemorativo reunindo mães e doadoras
de leite humano.
Entrega de lembrancinhas às doadoras de leite humano.
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Banco de Leite Humano
de Taubaté
Mobilizações:
Evento comemorativo reunindo mães e doadoras
de leite humano.
Entrega de lembrancinhas às doadoras de leite humano.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Municipal Universitário
de São Bernardo do Campo
Mobilizações:
Participação no mamaço no Shopping Golden Square com
a participação das doadoras de leite humano e funcionários.
Palestra para as funcionárias gestantes da Volkswagen SBCampo sobre aleitamento materno e doação de leite humano.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Municipal
Dr. José de Carvalho Florence
Mobilização:
Participação na ação nos shoppings de São Paulo
em parceria com a empresa Ancar Ivanhoe.
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Banco de Leite Humano
do Hospital Municipal de Peruíbe
Mobilização:
Evento comemorativo reunindo mães e doadoras
de leite humano.
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Mobilizações nos shoppings da Rede Ancar Ivanhoe
- CenterVale Shopping - Shopping Parque das Bandeiras - Golden Square Shopping
- Shopping Metrô Itaquera - Shopping Eldorado
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Dia Mundial de Doação de Leite Humano é celebrado pelo BLH do Hospital das Clínicas

Banco de Leite Humano de Marília comemora Dia Internacional da Doação

No dia 19 de maio, foi comemorado o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e, para marcar
esta data, o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Botucatu (HCFMB) preparou uma festa especial para as doadoras, realizada na última terça-feira, 22, no Salão Nobre.

Atualmente, serviço conta com a solidariedade de 48 doadoras. Alimento precioso atende
bebês que estão internados nas UTIs de Marília.

CenterVale inicia campanha de arrecadação de frascos para
armazenamento de leite materno
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Campanha Nacional do Ministério da Saúde do Brasil, realizada em São
Paulo, visa a incentivar doação de leite materno

Serão aceitos recipientes de vidro de até 500g com tampa de plástico e boca larga, como os
de café solúvel ou maionese.

A ação visa incentivar mães que amamentam a serem doadoras voluntárias, ampliando o
estoque de leite materno coletado e distribuído aos recém-nascidos prematuros e de baixo
peso. O anúncio foi feito durante o 5° Congresso Paulista de Bancos de Leite Humano realizado, em São Paulo (SP).

Golden Square Shopping da Ancar Ivanhoe em São Bernardo do Campo
promove mamaço para incentivar a doação de leite

Banco de Leite Humano do Hospital Municipal de Peruíbe comemora
Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Dia 19 haverá uma roda de conversa sobre “Amamentar pra quê?”, às 14 horas, no Espaço Família, com a coordenadora do BLH do Hospital Alipio Corrêa Neto. Em seguida, às 15h, será realizado o ‘mamaço’ como forma de conscientizar sobre a importância do aleitamento materno.

A celebração contou com uma gincana que envolveu as Unidades Básicas de Saúde e
agentes comunitários de saúde, com o objetivo de captar novas doadoras e aumentar os
estoques de leite.
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Banco de Leite Humano
Marly Sarney
Mobilizações:
Café da manhã para as doadoras.
Entrega de lembrancinhas.
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Banco de Leite Humano
Zóed Bittencourt
Mobilizações:
Roda de conversa sobre doação de leite humano.
Entrega de cartão para as doadoras.
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Rede Estadual de Saúde de Sergipe divulga vídeo sobre a importância
da doação de leite humano

BLH Marly Sarney, Centro de Referência do estado, promoverá encontro
com mães receptoras

A produção foi lançada durante as comemorações pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano.
Veja aqui!

O evento marca o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e se soma a outras atividades que irão
acontecer nesta mesma sexta-feira e durante toda a semana seguinte.

BLH Marly Sarney, Centro de Referência do estado de Sergipe inicia campanha pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O Centro de Referência para Bancos de Leite Humano do estado de Sergipe disponibiliza peça publicitária sobre o Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2018.

BLH Marly Sarney no estado de Sergipe vai promover encontro de doadoras
com mães de bebês receptores
O evento marca o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e se soma a outras atividades que irão
acontecer nesta mesma sexta-feira e durante toda a semana seguinte.
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Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Santa Isabel festeja o Dia
Mundial de Doação de Leite Humano
A pediatra Izailza Matos Dantas Lopes destacou que essa ação solidária de doação ajuda a bebês
internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal a se recuperarem mais rapidamente, pois o
leite materno reduz o tempo de hospitalização, por melhorar a imunidade e, consequentemente, as
infecções hospitalares que eles podem adquirir quando internados.
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Banco de Leite Humano
do Hospital e Maternidade Pública
Dona Regina
Mobilizações:
Palestra no Instituto Tocantinense de Pós-Graduação (Itop).
Produção de faixas.
Divulgação de banners digitais nas redes sociais com apoio
das principais blogueiras de Palmas.
Entrevista na mídia (jornais impressos, rádios e TVs).
Rodas de conversa.
Palestra no Centro de Saúde da Comunidade Valéria Martins.
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BLH do Hospital Dona Regina, Centro de Referência do estado, realiza campanha
no Tocantins estimula doação de leite materno
Em referência ao Dia Mundial de Doação de Leite Materno, celebrado em 19 de maio, o Banco
de Leite do Hospital Dona Regina, em Palmas, no Tocantins, realiza até sexta-feira (25) a Semana de Doação de Leite Materno.

BLH do Hospital Regional de Gurupi realiza ações em prol da doação de leite humano
Foram feitas homenagens às doadoras de leite materno no Parque Mutuca - Parque da Cidade,
situado no estado do Tocantins.

BLH de Gurupi: Doadoras de leite materno recebem homenagem
A iniciativa ocorre no marco do Dia Mundial de Doação de Leite Humano por meio da qual o BLH
de Gurupi buscou homenagear todas as mães doadoras, bem como a equipe e seus parceiros.

Reportagem: BLH Hospital de Referência Dona Regina, Centro de Referência
de Tocantins, faz campanha para melhorar doações
Assista a reportagem realizada pelo G1 - TV Anhanguera de Tocantins.
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Banco de Leite Humano
Hospital Dr. Agostinho Neto
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Hospital Dr. Agostinho Neto assinala o Dia Mundial de Doação de Leite Humano
No âmbito do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, 19 de maio, o serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Dr. Agostinho Neto realizou na manhã desta sexta-feira
(18), diversas atividades com intuito de sensibilizar a sociedade para a importância da
doação de leite humano.
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Introdução
Os Bancos de Leite Humano (BLH) são uma estratégia
para a sobrevivência neonatal e infantil, que mediante
a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno,
processamento, controle de qualidade e fornecimento
do leite humano a recém-nascidos, contribui para a redução da desnutrição e mortalidade neonatal e infantil.
Desde 2005, com a assinatura da Carta de Brasília, a Colômbia se compromete a assegurar aos recém-nascidos,
lactentes, e crianças pequenas, o acesso equitativo ao
leite humano no âmbito das políticas de saúde e nutrição. Em 2009, foram implementados os primeiros BLHs.
Conta atualmente com 15 BLHs localizados em Bogotá,
Cali, Cartagena, Cúcuta, Facatativá, Fusagasugá, Ibagué, Medellín, Neiva, Barranquilla, Pasto, Popayán, Santa Marta, Valledupar e Zipaquirá.
O Dia Mundial de Doação de Leite Humano, na Colômbia, é celebrado em 19 de maio de cada ano, momento propício para o encontro dos coordenadores
dos BLHs no Ministério de Saúde e Proteção Social
(MSPS), com representantes da Rede Global de BLH e
referências nacionais. Também é a oportunidade para
o encontro com diferentes atores da sociedade, ressaltando atividades de cada BLH como parte da comunidade. É assim que a celebração busca promover a
doação até o posicionamento do aleitamento materno
como o melhor alimento das crianças em seu primeiro
momento do curso da vida.
575

576

Divulgação nos meios de comunicação
Cada um dos BLHs divulgaram o Dia Mundial de Doação de
Leite Humano nos meios de comunicação local e regional.
Contaram com vídeos, peças informativas, que informaram
sobre a participação da comunidade em geral e cada uma
das atividades realizadas pelos BLHs.
Os comunicados na imprensa têm permitido que a população colombiana se informe progressivamente tanto das
atividades dos BLHs como da importância da doação de
leite humano.

“Nossa instituição tem realizado nesses três anos a publicação, educação, em diferentes meios de comunicação,
com o apoio do pessoal da imprensa de nossa instituição;
realizam a divulgação a nível local e departamental, a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.”
Hospital Universitario Erasmo Meoz

Celebração com os neonatos, mães lactantes e equipes dos BLHs.
Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué
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Hospital Universitário Departamental de Nariño
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www. subredsur.gov.co

Hospital Geral de Medellín
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Clínica Maternidade Rafael Calvo - Cartagena
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Coleta de Frascos
Tem sido uma das atividades tradicionais a cada ano, na qual se solicita à
população a doação de frascos para coleta de leite humano.

“Atividade que motiva e relembra a importância da doação de leite humano, educando
e sensibilizando os funcionários e usuários para a doação de frascos de vidro, como
também os funcionários das empresas de nossa cidade como: Empresa Elétrica de
Norte de Santander (CENS-EPM), Aseo Urbano, Centro Comerciales, Instituto Departamental de Salud, y Gobernación de Norte de Santander, Secretaria de Hacienda de
la ciudad de Cúcuta.”

Hospital Universitário Erasmo Meoz - Cúcuta

“No Hospital Geral de Medellín, foram disponibilizadas caixas para coleta no hall
do Hospital, onde foram recolhidos mais de 60 frascos de vidro com tampa de rosca plástica, aptos para o armazenamento do leite materno doado pelas mães da
instituição; estes foram oferecidos pelos funcionários do hospital, acompanhantes
e visitantes, que se uniram voluntariamente.”

Hospital Geral de Medellín
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Vinculação com Empresa Privada

Campanhas pedagógicas

“Participaram os principais centros comerciais da cidade de Cartagena: La Plazuela, Los Ejecutivos, Exito La Castellana, Caribe Plaza, NAO, Universidade do Sinú, Escola de Nutrição,
Corporação Universitária Rafael Núñez, Escola de Medicina, na qual se realizou a difusão do
BLH, captação de doadoras e doação de frascos. Esta atividade foi realizada com o apoio das
Secretarias de Saúde Distrital e Departamental, Mutual Ser EPS, COOMEVA EPS, Comfamiliar EPS, Coosalud EPS, ICBF, Clínica Madre Bernarda.”
Clínica Maternidade Rafael Calvo - Cartagena

“No marco da celebração do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, a ESE Hospital San Rafael
de Facatativá, liderada pelo gerente Dr. Luis Alberto García, a enfermeira Nelly Bayona (líder departamento hospitalização), a enfermeira Lili Consuelo Olaya Reyes (coordenadora técnica do BLH) e
os auxiliares do programa, realizaram atividades pedagógicas com os usuários internos e externos,
explicando a estratégia e como se tornarem vinculados ao programa, através da coleta e entrega
de frascos e/ou captação de mães lactantes.”
ESE Hospital San Rafael de Facatativá

É fundamental trabalhar tanto com o
profissional como com a comunida de, com diferentes ferramentas pe dagógicas e permitindo o intercâm bio de saberes para apropriação de
práticas.
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Agradecimento às mães doadoras do BLH
“O BLH, em seus 4 anos de trajetória, tem contado com a participação de mães que, voluntariamente, doam seu leite, seja para seus bebês ou para outros que não podem receber leite de suas
próprias mães. Foram convocadas 10 mães, entre as que permaneceram mais constantes e que
foram doadoras do BLH por mais tempo para ser realizado um reconhecimento e agradecimento
a seu apoio. Participaram mais da metade das mães, acompanhadas de seu esposo ou algum
outro familiar.
Posteriormente, foi realizada uma conversa onde as mães contaram suas experiências com o
aleitamento materno e seu sentimento com o BLH da instituição. Foi uma oportunidade de contar
a sua experiência de outra perspectiva. Foi compartilhado com elas um lanche doado pelo Hospital Geral de Medellín, na forma de agradecimento, e entregue uma pequena lembrança proporcionada pelas voluntárias da instituição”.
Hospital Geral de Medellín
Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué

585

586

Sendo madrinha de uma mamãe

Difusão nos Centros Educativos

“Para esta atividade, reuniram-se 22 pessoas empoderadas do tema do aleitamento materno,
entre elas estudantes de Nutrição e Dietética da Universidade CES, voluntárias da instituição
e líderes da Liga do Leite de Antioquia, com as que se recorreram os serviços de perinatologia, hospitalização de gestantes e mães no pós-parto, neonatologia e UTI de neonatos.

“Em Cartagena, foi realizada a difusão nos CDI localizados nos bairros: San Fernando, El
Pozón, Olaya, Piedra de Bolívar, Nuevo Bosque, La María y la Boquilla, com o apoio da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Cartagena, na qual se realizou educação em
extração e conservação do leite com as mães FAMI, mães gestantes e lactantes.”

Cada uma ‘amadrinhou’ uma mãe e lhe brindou com uma capacitação de temas de aleitamento materno, de acordo com suas necessidades. Foram atendidas aproximadamente 60
mães hospitalizadas e/ou seus filhos, entregando-lhes flyers da política IAMII da instituição,
folhetos do BLH e um agradecimento, que incluiu uma escova de dentes para o bebê doada
pela Prefeitura de Medellín (Programa de Sáude Oral) e um gel antibactericida para as mães,
oferecido pelas voluntárias do Hospital.”

ESE Clínica de Maternidade Rafael Calvo – Cartagena

Hospital Geral de Medellín

Hospital Universitário Erasmo Meoz – Cúcuta

“Na prática do aleitamento materno, apoiamos o início do aleitamento materno na primeira
hora, promovemos o aleitamento materno exclusivo, ‘sem chupetas, nem mamadeiras’, fortalecemos as redes comunitárias (mãe FAMI) dos municípios que conformam a área metropolitana de Cúcuta, Vila do Rosário e os pátios em articulação com o ICBF”

Jornada acadêmica
“Foi realizada uma jornada acadêmica em torno da estratégia IAMII, a prática do aleitamento materno e a doação de leite, com assistência de profissionais da área materno-infantil de diferentes instituições de saúde da cidade de Medellín, representantes da Secretária de Saúde de Medellín, líderes da Liga do Leite, representantes da rede de apoio de
aleitamento materno do HGM, entre outros.
Nesse espaço, foi realizada as boas-vindas por parte da gerente do Hospital, Dra. Marta
Cecilia Sepúlveda, onde ratificou o compromisso da instituição com o aleitamento materno, a saúde do binômio mãe e filho, e o apoio ao BLH. Posteriormente, foi realizado o
lançamento da política IAMII - instituição pela ND. Irene Acevedo C., seguido da exposição da líder da Liga do Leite, Eugenia Ramírez, que falou sobre as técnicas de extração
e conservação do leite humano.”
Hospital Geral de Medellín
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Aliança com a Academia
“Dentro do marco do convênio docência-serviço entre o Hospital Universitário Departamental
de Nariño e a Universidade Mariana, os programas de Nutrição e Dietética e Enfermagem
têm feito parte importante da aliança para a defesa do aleitamento materno e, em especial,
da sensibilização da doação de leite humano como um ato de amor. Foi realizada uma sensibilização com a comunidade hospitalar e, em geral, sobre a importância de doar leite humano
e posicionar o BLH no Departamento de Nariño, contribuindo, dessa forma, para que mais
bebês sejam beneficiados. Assim, realizaram-se atividades lúdicas, educativas e de comunicação com estudantes de sétimo, oitavo e nono semestre de Nutrição e Enfermagem, para
fortalecer a educação e sensibilização tanto de usuários como de trabalhadores do Hospital.
Os programas acadêmicos nomeados realizaram com esta população atividades de projeção
social, pesquisa e prática educativa, que contribuíram tanto para a formação dos estudantes
como para os usuários, neste caso, as mães lactantes da instituição.”
Hospital Universitário Departamental de Nariño
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Reunião Nacional
A nível nacional, foram realizadas diferentes atividades para comemorar este evento, no marco
da aliança público-privado entre o MSPS com a Fundação Êxito Santa Fe de Bogotá.
Uma das atividades foi “Amamenta contos”, realizada na ocasião da Feira do Livro de Bogotá
(FilBo), entre 17 de abril e 2 de maio de 2018. Os assistentes, através da narração e escrituras
de contos, contavam os benefícios do leite materno, o apoio da família às mães e a seu bebê no
processo do aleitamento. Adicionalmente e no marco da FilBo, foi lançada a campanha “Alimentados”, que vincula peças comunicativas de divulgação e promoção do aleitamento materno e da
doação. Essas peças vincularam fotos informativas.
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Foram desenhadas peças publicitárias com a mãe doadora “madrinha” dos BLHs colombianos,
Viña Machado, que tem acompanhado o DMDLH desde o ano de 2017. Essas peças foram colocadas nas paradas de ônibus das principais cidades do País, fazendo parte do cotidiano da
cidade. Adicionalmente, foi elaborado um vídeo nacional promovendo a doação de leite humano,
disponível nas redes sociais, com ampla participação e comentários, likes e números de visitas.
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Nos dias 17 e 18 de maio, nas instalações do MSPS, reuniram-se os coordenadores dos
BLH colombianos com uma agenda acadêmica que envolveu a participação da Direção
de Medicamentos e Tecnologias em Saúde, o Instituto Nacional de Saúde e a Rede
Global de BLH.
Contou com a presença do diretor de Promoção e Prevenção do MSPS, Dr. Elkin de Jesús
Osorio; o representante da Rede Global de BLH, Alejandro Rabuffetti; a diretora da Fundação
Êxito, Dra. Paula Escobar; o Diretor de Saúde Pública da Fundação Santa Fe de Bogotá, Dr.
Darío Londoño; na ocasião da abertura do evento de comemoração.

Foram apresentados os resultados parciais da aliança pela Dra. Elisa Cadena, subdiretora de
Saúde Nutricional, Alimentos e Bebidas, nos quais se destacou o apoio e a importância de reunir
esforços dos setores privados e públicos em prol do fortalecimento dos BLHs.
Foram compartilhadas experiências de cada um dos BLHs, em formato de pôster, temas como
produtividade dos BLHs, o compromisso e a relação do BLH com a comunidade, a redução da
Enteroclitis necrosante em bebês que recebem leite humano exclusivo, fatores associados com
aleitamento materno exclusivo, experiência de doar e receber leite humano, lactoterapia como
estratégia humanizadora para reduzir o estresse nas mães doadoras, estratégias interinstitucionais para reduzir o baixo peso ao nascer foram os temas destacados, como se pode observar nas
seguintes fotos. Vale ressaltar que as experiências relacionadas nos pôsters permitem viabilizar
os processos que são realizados no interior dos BLH, fomentando a pesquisa e a comunicação
de tais intervenções.

Celebração Dia Mundial de Doação de Leite Humano,
maio 2018. MSPS
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Coordenadora BLH Zipaquirá - Celebração Dia Mundial
de Doação de Leite Humano, maio 2018. MSPS

Equipe BLH Hospital de Kennedy – Bogotá. Celebração Dia
Mundial de Doação de Leite Humano, maio 2018. MSPS
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Coordenadora BLH Hospital Federico Lleras Acosta – Ibagué.
Celebração Dia Mundial de Doação de Leite Humano, maio 2018. MSPS

Coordenadora BLH Hospital San José de Popayán
Celebração Dia Mundial de Doação de Leite Humano, maio 2018. MSPS
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Por fim, e como encerramento do evento, foi lançada a consulta pública do documento “Atualização de diretrizes para Bancos de Leite Humano”.

Este documento foi construído a partir de colaborações enviadas por cada um dos BLHs. Damos
um especial agradecimento aos coordenadores dos BLHs colombianos e suas equipes de trabalho, assim como a Fundação Santa Fé de Bogotá, Fundação Êxito e equipe de profissionais da
Subdireção de Saúde Nutricional, Alimentos e Bebidas do Ministério da Saúde e Proteção Social.

Celebração Dia Mundial de Doação de Leite Humano,
maio 2018. MSPS

Como conclusão, cada celebração do Dia Mundial de Doação de Leite Humano é um pretexto
para um “início de um novo ano de trabalho”, de propormos objetivos como equipe institucional e
nacional, de permitirmos o encontro e identificar os desafios como BLH, e como país, que temos
que melhorar para a saúde e desenvolvimento das crianças colombianas.
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BLH E.S.E Maternidad Rafael Calvo disponibiliza peça publicitária sobre
o Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2018
O Banco de Leche Materna E.S.E Maternidad Rafael Calvo está situado em Cartagena,
Bolívar - Colômbia.

Ministério da Saúde e Proteção Social da Colômbia realiza evento em
comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O evento aconteceu em 18 de maio, no Ministério da Saúde e Proteção Social em Bogotá - Colômbia.
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Unidade Provincial de Higiene e Epidemiologia
Departamento Provincial de Promoção para a Saúde e
Prevenção de Enfermidades
Santiago de Cuba
19 de maio: Dia Mundial de Doação de Leite Materno
Lema: “Mamãe que amamenta, doa e dá vida!”
Em função da Jornada Mundial de Doação de Leite Materno,
desenvolveram-se múltiplas ações educativas em toda a província de Santiago de Cuba, a partir do plano de ação proposto.
Foram realizados um total de nove atos centrais municipais,
correspondentes a cada um dos municípios da província em
lugares como praças, mercados agropecuários, lugares maternos, comunidades, hospitais, entre outros.
Foram ações educativas variadas e realizadas no marco da jornada. Foi feito um total de 753 “cara a cara”, 105 palestras educativas e sete audiências sanitárias. A temática foi divulgada e
promovida em 160 jornais matutinos pertencentes a centros de
saúde de toda a Província. Emitiram-se aproximadamente sete
chamadas radiais e nove intervenções em rádio. O tema foi tratado em programas musicais dedicados à família, aos jovens
e à mulher, e em revistas, programas como “Tridimensional,
Concierto Informativo, Radiando, La Hora del Oyente, Revista
Buenas Tardes Santiago, Para ti Mujer, Café com Música”.
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Na TV, foram transmitidos três spots publicitários relacionados ao aleitamento materno. Dentro das exposições radiais, uma das
mais relevantes resultou, no dia 16 de maio
de 2018, na Emissora Provincial CMKC, um
dos programas de maior audiência, tridimensional na seção fixa do PAMI, com o
tema: benefícios da doação de leite materno (programa que se dedicou ao tema), de
onde se realizou um concurso provincial
“Uma mãe que dá de mamar ao seu bebê,
doa seu leite, este acaba ou aumenta? –
Diga sim ou não e por quê, a qual teve uma
boa resposta, motivação e participação por
parte da família, da mulher e das gestantes.
As participações foram divulgadas através
das chamadas aos programas, que foram
em torno de 30, durante a transmissão do
mesmo (12h-13h30). O concurso continuou
e foi dito que a premiação seria no Departamento de Promoção de Saúde, no dia 26 de
maio, e o prêmio foi uma mochila do projeto “Água Sempre Segura” e pela entrega de
materiais educativos.
A população agradeceu pelo tema no programa Tridimensional, Emissora CMKC, seção
fixa do PAMI. Em conjunto com as promotoras de saúde, foi desenvolvida a sessão,
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no dia 9 de maio, com o tema “Importância do
Aleitamento Materno.

Programa Materno Infantil (PAMI), “cubículos”, entre outros.

* Amamentar é o primeiro ato de amor que
brinda a mãe ao seu bebê.

Nas rádios bases dos municípios, foram
transmitidas 14 mensagens educativas acerca da temática por dia. Foi realizada uma capacitação no “CMF área 30 de noviembre”,
com o tema: Promoção de saúde – aleitamento materno exclusivo. E na área de saúde do
Policlínico Josué Pais, foi realizado trabalho
de divulgação, promoção, prevenção e educação para a saúde em todos os cenários
correspondentes ao CMF, com a influência de
gestantes e familiares.

Foi realizado um trabalho diferenciado nas
casas maternas do Cobre e no Caney, lugares maternos esses (Centro Gallego), onde
se realizaram também uma palestra de abertura com o tema “Aleitamento materno exclusivo: uma aposta ganhadora para a vida e a
nobreza da ação de doar leite para crianças
que necessitam”. Com o objetivo de motivar
e incentivar as gestantes, fez-se uso da TV
nessas unidades, com projeção de audiovisuais sobre o tema, como mensagens musicalizadas, spots e imagens. Foram emitidas
mensagens como:

* Não negue ao seu bebê o privilégio que
a vida te deu: aleitamento materno.

Em todos os hospitais maternos, casas maternas e nas áreas de saúde, desenvolveram-se programas matutinos especiais, “cara a
cara”, concursos de participação, jornadas,
oficinas, exposições, dinâmicas grupais e a
celebração do ato de encerramento no Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas.
Neste centro, durante o marco da jornada,
criou-se uma estratégia interna com a finalidade de estimular ainda mais a doação de
leite ao BLH. Essas atividades foram desenvolvidas em jornais matutinos, salas de estar de consultas especializadas em temas de

Aleitamento materno:
um apoio para toda a vida
* Para uma vida saudável e feliz, o ideal é o
aleitamento materno.
* Não há alimento mais poderoso que o leite
do seu seio, amamente seu bebê para que ele
cresça forte e saudável.
* Aleitamento materno - um triunfo para
toda a vida.

Lugar Materno Poblado Caney:
Realizou a projeção dos vídeos educativos
para propiciar o debate – cinco vídeos educativos com os nomes:
* Aleitamento materno, posições e técnica.
* Momento da primeira mamada.
* Mamadas noturnas.
* Aleitamento: fissuras, mastites e dor.
* Mitos relacionados com a técnica do
aleitamento.
A o f in aliz ar cad a v í de o, a bor da -s e e
d á r esp o st a às in qui e tude s da s ge st an t es q u e p ar t icipa r a m de s s a s a ti v id ad es. A d in âm ica foi m ui to m oti v ad o r a p ar a as g est a nte s .
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“Ato Provincial pela Jornada Internacional de Doação de Leite Materno”
No Hospital General Clínico Quirúrgico: Juan Bruno Zayas, às 10h, foi dado início ao ato
central provincial para a celebração da Jornada Internacional de Doação de Leite Materno, com
um total de 60 participantes, entre gestantes, mães doadoras, especialista do hospital e chefes
do PAMI. Desde às 7h do dia 18, em colaboração com os seguranças do Hospital, responsáveis
pela porta principal, foi realizada a entrega para a população que entrava no Hospital, com a divulgação do dia em que celebramos o 19 de maio, Dia Mundial de Doação de Leite Humano, com
o lema “Mamãe que amamenta, doa e dá vida”.

Relatoria do Ato Central
19 de maio: Dia Mundial de Doação de Leite Materno
Lema: "Mamãe que amamenta, doa e dá vida!”.
Hora: 10h
Data: 18 de maio de 2018
Lugar: Hospital General Clínico Quirúrgico: Juan Bruno Zayas
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Foi realizado o ato no Salão Azul de reuniões do Hospital Geral a todos os participantes. Foi
colocada na roupa uma peça de divulgação pelo Dia Mundial. Nos assentos, foram colocados
materiais educativos relacionados com o tema e peças que refletiam o logotipo da semana para
maior conhecimento do tema.
Na entrada, estava um mural de informação, folhetos, outdoors, cartazes, imagens projetadas na
TV utilizadas para as atividades. Os mesmos manifestaram a grande sensibilidade de todos os
especialistas presentes, que as receberam com um grande sorriso e fazendo perguntas sobre
como se sentiam, com o objetivo de fazer com que elas se sentissem as mulheres mais importantes do mundo.
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Como parte da atividade, foram feitos vários números culturais. Teve início com a apresentação
do círculo de interesse “enfermeiros do futuro”, integrado por 12 estudantes primários, 11 meninas e um menino. Nesta apresentação, explicou-se, através de uma dramatização, sobre a
importância do aleitamento materno e da doação de leite. Depois, foi apresentado o resultado do
BLH “Esperança para dar vida” do ano 2017, pela Dra. Diana Veles.
Como continuidade, foi declamada uma poesia por duas das integrantes do círculo de interesse,
com o tema “Quando o bebê chega”, com a finalidade de sensibilizar e aproximar a mulher ao
momento tão belo e posterior de ter em seus braços o seu futuro bebê. Foi realizado um intercâmbio entre a Licenciada Uberlinda Rivera Aguillera, chefe do serviço de BLH, com os presentes,
através de bonitas frases com as futuras mães doadoras. Ressaltaram a importância da mulher,
provocando um maravilhoso momento de risadas e socialização.

As palavras centrais do ato foram realizadas pela Dra. Diana Veles, chefe do serviço do BLH. Durante este intercâmbio, propiciou-se um debate bidirecional entre os especialistas e as pacientes.
Foi abordado tudo o que concerne à Jornada Mundial de Doação de Leite Materno, sua motivação, a justificativa de sua celebração, o lema e os detalhes da razão pela qual se relaciona com
o desenvolvimento sustentável.

Em seguida, teve a participação da especialista em promoção de saúde, Violeta Garrido Moreira,
do PAMI, para realizar a estimulação aos especialistas que dia a dia trabalham em função do
aleitamento materno. São 22 pessoas que ajudam no serviço diário de BLH “Esperanza para vivir”, entre elas estavam enfermeiras dos hospitais maternos, chefes de salas, pessoal de serviço
como choferes, funcionários de serviço etc.
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As conclusões foram feitas pela Dra. Yofaidy Pérez Medina, chefe do PAMI, na Província, quando
agradeceu às autoridades da instituição, às gestantes e doadoras presentes. Pronunciou palavras de sensibilização, fazendo um chamado à importância de adotar para seus futuros bebês
um aleitamento materno exclusivo e a nobreza do ato de doar leite materno para que outro bebê
que não tem a oportunidade por meio de sua mãe possa, apesar dessa realidade, desfrutar desse
leite, através do serviço de um BLH.
Na sequência, foi exposto um audiovisual educativo relacionado com o tema que mostrou que
desde os animais até o homem é benéfico garantir o aleitamento materno exclusivo a cada bebê.
Ao finalizar, a Dra. Magalys Giraudy premiou a puépera presente com seu lactente em seus braços e motivou algumas gestantes que assistiam o ato. Logo, foram distribuídos todos os materiais
educativos às gestantes, puéperas, estudantes, enfermeiras e pessoal do Hospital.

609

610

O país no
Cantinho do Whatsapp

Quando se doa um direito
Promover a extração e conservação de leite materno humano é uma estratégia que
garante o direito de todas as crianças a terem uma alimentação adequada e a cuidar
da saúde dos recém-nascidos.
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Campanha BLH El Salvador
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rBLH-BR e rBLH-SV comemoram o Dia Mundial de Doação de
Leite Humano em San Salvador
O coordenador da Rede Global de BLH, Dr. João Aprigio Guerra de Almeida, e dois
técnicos da Fiocruz do Brasil (Fiocruz), visitaram El Salvador a fim de executar as
primeiras atividades do projeto “Apoio Técnico para a Implementação do Programa
de Certificação da Qualidade da rBLH-El Salvador”, como parte do Programa de
Cooperação Técnica Bilateral Brasil-El Salvador. Durante a semana, os funcionários
brasileiros participaram da celebração do Dia de Doação de Leite Humano.
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O Banco de Leite Materno em Quito
Imagem de 18 de maio de 2018 de mães extraindo leite materno no Banco de Leite Materno do Hospital
Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendy, em Quito, capital do Equador.
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Atividades realizadas:
Para a celebração do Dia Mundial de Doação de Leite
Humano, os 11 Bancos de Leite Humano da Rede de
Hospitais organizaram as seguintes atividades:

• Concurso sobre temas de aleitamento materno e leite humano

• Jornada de Doação de Leite Humano.

• Premiação às doadoras ativas de leite humano e primeira
doadora do ano de 2018

• Difusão de spots em meios digitais, imprensa, rádio e televisão local de atividades realizadas.
• Palestras informativas às mães lactantes e doadoras sobre a importância da doação de leite humano.
• Jornadas de coleta de leite humano em postos de coleta.
• Palestras para gestantes e mães em período de amamentação
sobre temas de aleitamento materno e doação de leite humano.
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• Premiação de mães que estiveram nos BLHs constantemente durante a semana comemorativa

• Emissão de comunicados em redes sociais
• Feira de alimentos para mães doadoras e mães lactantes
• Apoio de diferentes instituições com participação da celebração do Dia Mundial de Doação de Leite Humano
• Conferências relacionadas ao tema dirigidas à equipe médica e paramédica dos hospitais e bancos de leite

• Coleta de frascos para armazenar leite humano.

• Murais comemorativos pelo Dia Mundial de Doação de Leite
Humano

• Concurso de mães que mais doaram leite humano.

• Conversações realizadas com mães e equipe médica dos hospitais
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BLH DE HOSPITAL DE QUICHÉ

Conferência a profissionais de
saúde sobre doação de leite humano

Premiação à doadora
de leite humano

BLH DO HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA

Premiação pela equipe de enfermagem
à mãe doadora de leite humano

Atividade de promoção na consulta externa,
festejando o Dia Mundial de Doação

BLH DO HOSPITAL DE TOTONICAPÁN

Promoção de doação de leite humano
por profissionais de saúde
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Conversação sobre o Dia Mundial
de Doação de Leite Humano

Premiação às doadoras de leite humano

Premiação a familiar de mãe doadora
de leite humano

Ticket especial para mãe doadora de
leite humano

BLH DO HOSPITAL DE COBÁN

Promoção para a doação de leite humano no
centro de saúde

Mãe doadora de leite humano

Premiação a familiar de mãe doadora de
leite humano
634

BLH DO HOSPITAL ZACAPA

BLH DO HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT

Palestras sobre o Dia Mundial de Doação

BLH DO HOSPITAL INFANTIL ELISA MARTÍNEZ IZABAL

Promoção nas redes sociais
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Premiação de mães doadoras de
leite humano

Promoção da importância da doação de
leite humano

Premiação de doadora ativa

Promoção de aleitamento materno

BLH DO HOSPITAL SAN MARCOS

Emissão de comunicados em redes sociais

Participação em programa de rádio
para promoção do Dia Mundial de
Doação de Leite Humano

Premiação de doadora ativa de leite
humano
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BLH DO HOSPITAL ROOSEVELT

BLH DO HOSPITAL CHIMALTENANGO

Extração de leite humano de mães
doadoras

Mãe doadora de leite humano

Premiação de doadora ativa

BLH DO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Premiação às mães participantes na palestra comemorativa pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Entrega de reconhecimento à mãe que
mais doou leite humano
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Mural comemorativo ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Palestra sobre doação de leite humano
em rádio universitária
638

Banco de Leite Humano de San Pedro Sula
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Banco de Leite Humano de Tegucigalpa
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No HEU, nascem, a cada dia, uma média de 70 crianças.
Desses, uma grande porcentagem necessita do bom coração
das mães doadoras de leite.

Este serviço beneficia bebês prematuros e de baixo peso, recém-nascidos submetidos a intervenções cirúrgicas, que têm
deficiências imunológicas congênitas ou adquiridas após tomar
algum medicamento, assim como aos alérgicos, aos que não toleram fórmulas de leite artificial, a quem padecem de enfermidades infecciosas crônicas, assim como aos bebês saudáveis que
necessitam ser alimentados e que por alguma razão não podem
ser amamentados por sua mãe. As mães que desejam doar leite
materno devem estar saudáveis, estar amamentando favoravelmente seus filhos, que não fumem e nem consumam álcool.
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Como ela, a cada ano, mil bebês prematuros correm o risco de perder sua vida. O leite que você doa, faz a diferença.
646

Benefícios do leite materno

O leite materno é o alimento mais completo e fundamental para
o desenvolvimento mental e físico das crianças. O leite que você
doa faz a diferença.
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O Hospital Materno Infantil em coordenação com
Grupos de Apoio para o Aleitamento Materno
celebraram o evento chamado:
“DIA MUNDIAL DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO 2018”
LEMA: “As maiores vidas começam com amor!”
#RedMexicanaBLH e #DonaLecheMaterna
Dia 18 de maio
Hospital Materno Infantil Esperanza López
Mateos da Secretaria de Saúde Jalisco
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• Entrega de reconhecimento às doadoras
ativas e centros de coleta de leite humano
• Projeção de vídeos: processo de doação de
leite humano e depoimento de mãe com bebê
beneficiado com leite humano pasteurizado;
• Palestras: 1- Mitos sobre a doação de LH,
2- Mitos sobre aleitamento materno, 3- Dicas
de aleitamento;
• Baile de mamãe e bebê ;
• Oficinas: Carregador de Bebê Canguru e
Sling, lavador de mãos;

Público presente:

• Feira de aleitamento;

• Mães doadoras do BLH;

• Jogos didáticos;

• Pessoas interessadas em doação de leite humano;

• Rifa de presentes.

• Pessoas envolvidas em grupos civis de apoio ao
aleitamento;

Agradecimentos:

• Comitê de aleitamento materno e equipe do Hospital;

• Direção e Administração do Hospital;

• Mães e pais de recém-nascidos hospitalizados.

• Grupos de apoio ao aleitamento;

Atividades realizadas:

• Banco de Leite Humano e Nutrição;

• Apresentação da produtividade anual do BLH Jalisco;

• Comitê de Aleitamento Materno.
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Fatos em Fotos - México celebra Dia Mundial de Doação de Leite Humano
Veja as fotos da comemoração realizada no dia 19 de maio em Puebla - México.

Projeta-se um Banco de Leite Humano no Hospital General de Tulancingo, Hidalgo
A pediatra Izailza Matos Dantas Lopes destacou que essa ação solidária de doação ajuda a bebês
internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal a se recuperarem mais rapidamente, pois o
leite materno reduz o tempo de hospitalização, por melhorar a imunidade e, consequentemente, as
infecções hospitalares que eles podem adquirir quando internados.

México comemora Dia Mundial de Doação de Leite Humano
Um banco de leite humano é um centro especializado para processamento deste alimento, a fim de
estabelecer uma reserva para garantir ao recém-nascido o direito a uma alimentação segura.
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Relatório da Comemoração do Dia Mundial de Doação do Leite Humano
MINISTÉRIO DA SAÚDE DIREÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
Elaborado por:
Cândido Começar Lucinda Manjama
Maputo, Maio de 2018

Departamento de Nutrição

Visto
A Chefe do Departamento
Dra. Marla Amaro

Centro de Saúde de Mavalane, Maputo
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1. Introdução
O aleitamento materno representa uma alimentação
natural e barato para os bebês e as crianças na primeira infância. É acessível a todos e não acarreta
custos no orçamento familiar para além de beneficiar
a saúde da criança e da mãe, reduzindo o risco de doenças e evitando sobrecarregar os serviços de saúde.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e
o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),
em torno de seis milhões de crianças são salvas a
cada ano devido ao aumento das taxas de aleitamento
materno exclusivo. A amamentação pode evitar 13%
das mortes em crianças menores de cinco anos e está
comprovado que reduz o risco de obesidade infantil.
A nível mundial, apenas 40% das crianças são amamentadas exclusivamente até seis meses de idade e,
em Moçambique, apenas 55% das crianças são amamentadas exclusivamente, segundo IMASIDA. A meta
global até 2030 é que pelo menos 70% dos lactentes
sejam amamentados. Isso exige uma vasta combinação de esforços que vai além da amamentação em
vários outros níveis, como a equidade de gênero, direitos laborais, nutrição e saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico.
Neste contexto, iniciou-se no ano de 2016, a jornada
de 15 anos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ligando cada uma dessas
metas à amamentação, um modelo para o compromisso global visando o desenvolvimento equitativo.
Amamentar é econômico, cultural, orgânico, natural,
é uma prática sustentável que precisa ser apoiada,
incentivada e protegida.
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Uma das estratégias utilizadas mundialmente para o
alcance das metas supracitadas é a doação do leite materno humano às crianças impossibilitadas de
serem amamentadas diretamente no peito da mãe,
por diversos motivos (prematuridade, infecções, morte materna). Com vista a mobilizar e sensibilizar as
mães e a população em geral para o apoio na doação
foi instituído o “Dia 19 de maio”, para a comemoração
mundial da doação do leite materno.

geral sobre a importância da doação e do aleitamento
materno para a saúde do bebê;

fissional de saúde previamente treinado para explicar
aos visitantes acerca da exposição-feira;

• Advocar para a conscientização das mães e da população em geral sobre a importância do aleitamento
materno e da doação do leite materno para a sobrevivência dos bebês.

• Foi oferecido atendimento individual e prestação de
cuidados de saúde primários;
• As atividades tiveram apoio técnico da equipe central do MISAU, DSCM, Centro de Sáude do Mavalane,
estudantes do ISCISA e ICSM.

Neste contexto, o Departamento de Nutrição realizou no dia 18 de maio, uma feira alusiva à comemoração do Dia Mundial de Doação do Leite Humano,
no Centro de Saúde de Mavalane, sob o lema “Para
você é leite, para o bebê é vida. Doe leite que o
bebê agradece”.

• Realizar uma exposição com materiais IEC que ilustram a importância da doação do leite materno e do
aleitamento materno;
• Prestar aconselhamento nutricional às mães
que amamentam;

* Demostração de lavagem das mãos;

Equipe de trabalho:

• Prestar aconselhamento sobre as boas práticas de
amamentação (boa pega e posicionamento) às mulheres grávidas e mães que amamentam;

* Palestras sobre aleitamento materno (boa pega e
posicionamento) às mulheres grávidas e mães que
amamentam;

• Oferecer serviços de saúde (avaliação e educação nutricional, aconselhamento e testagem para
o HIV, medição da glicemia, tensão arterial, planejamento familiar);

* Concursos com perguntas e respostas sobre o tema
centrado no aleitamento materno e doação do leite,
onde foram premiados os vencedores (camisetas ou
bonés);

• Sensibilizar a população, em especial as mães, em
relação à importância da doação do leite humano.

* Avaliação e educação nutricional;

Metodologia:

* Medição da glicemia;

* Técnicos do Ministério da Saúde (MISAU);
* Técnicos da Direção de Saúde da Cidade de
Maputo (DSCM);
* Profissionais do Centro de Saúde de Mavalane (CSM);
* Estudantes do Instituto Superior de Ciências
de Saúde (ISCISA) e do Instituto de Ciência de
Saúde (ICSM).

Objetivos:
• Contribuir para a conscientização da população em

Objetivos Específicos:

• Foram montadas mesas para a exposição dos materiais com a presença de um nutricionista ou outro pro-

Atividades realizadas:
* Exposição de materiais de IEC (diferentes grupos
de alimentos);

* Aconselhamento e testagem para o HIV;

* Medição da tensão arterial;
* Planejamento familiar.
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Intervenção da Dra. Cinésia na sessão de boas-vindas

Disseminação de mensagens sobre doação de leite humano
661

Palestras sobre aleitamento materno (boa pega e posicionamento)
às mulheres grávidas e mães que amamentam
662

Concurso sobre aleitamento materno e doação de leite

Medição da tensão arterial
663

Planejamento Familiar

Demostração de lavagem das mãos

Encerramento e intervenção da Dra. Belia,
chefe do Departamento de Saúde Pública da DSCM
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Fatos em Fotos - Moçambique comemora o Dia Mundial de
Doação de Leite Humano
No dia 19 de maio, Moçambique celebrou o Dia Mundial de Doação de Leite Humano
com o evento “Para você é leite, para o bebê é vida. Doe leite que o bebê agradece”.
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Enviado por: Esther Toala
Coordenadora do Banco de Leite Humano do Complexo Hospitalário - Caja de Seguro Social
Extraído de: http://www.css.gob.pa/web/17-Mayo-2018lm.html
Notícia: Ivette De León. Fotos : Alberto Velarde.

CHDr.AAM celebra Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O subdiretor da Caixa de Seguro Social, Doutor Julio García Valarini, na companhia do diretor médico do Complexo Hospitalar Dr. Arnulfo Arias Madrid (CHDr.AAM), Ahmed Vielgo,
inauguraram a Jornada Docente em celebração pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano, e o Terceiro Encontro de “Irmãos de Leite”, organizado pela equipe do Banco de Leite
Humano deste Hospital.
García Valarini destacou o trabalho do Banco de Leite Humano que, desde sua inauguração no
ano de 2013, tem atendido 17.294 mães entre o lactário e as salas. “No Complexo Hospitalar,
nascem aproximadamente mil bebês prematuros, anualmente, que necessitam receber o leite
materno que suas mães não conseguiram produzir, mas graças ao Banco de Leite Humano foi
possível a sobrevivência desses bebês”, destacou García Valarini.
Por sua parte, a Dra. Esther Toala, coordenadora deste Banco de Leite, explicou que o conceito
de “irmãos de leite” é uma atividade grupal onde as mães doadoras, com seus bebês, se reúnem
de forma anônima com os receptores e suas mães, pela relação que existe entre eles. A pediatra
neonatóloga fez um chamado às mães que têm excedente de leite materno a doarem de forma
altruísta e assim contribuirem para a sobrevivência dos bebês prematuros que não conseguiram
ter o leite de suas mães.
“O Banco de Leite Humano do Complexo foi inaugurado no ano de 2013, como lactário, mas já
no ano 2014 conseguiu iniciar o processo de pasteurização, sendo o único banco desse tipo no
país”, disse Toala.
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Desde o início do Banco de Leite Humano, foi possível pasteurizar 463.5 litros de leite.

As estatísticas do Banco de Leite Humano do ano de 2017 revelam os seguintes alcances:

“Para poder doar o leite, exige-se que tenha menos de 12 dias de ordenha, já que à medida que
o tempo passa, o leite perde propriedade”, aclara a Dra. Toala.

O leite materno fornece uma série de benefícios ao lactante, pontuou, Toala.

“Toda mãe lactante com excedente de leite pode telefonar para o 5036865 para receber uma
visita e poder, assim, coletar o leite em seu domicílio”, agregou Toala.
Neste encontro de irmãos de leite, conhecemos o depoimento de Patricia Valenzuela, que uma
vez por semana conseguia coletar seis frascos de 12 onças (medida de volume). Valenzuela
agregou que se sente muito contente de ter excedente de leite materno, já que através desta
doação foi possível beneficiar muitos prematuros.
Kaetzaliris Restrepo, por sua vez, ressaltou que em seu caso, conseguiu doar mais de 36
onças por semana.
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Benefícios do leite materno?
• Aumenta a imunidade;
• Diminui os processos infecciosos;
• Contém ácidos gordurosos para o desenvolvimento cerebral;
• Os bebês que recebem leite materno podem ter coeficiente
intelectual 3.5 maior nos primeiros seis meses de vida.

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

O país no
Cantinho do Whatsapp

BLH do Instituto Materno Perinatal de Lima realiza
comemoração pelo Dia Mundial de Doação de Leite Humano
O Banco de Leite Humano do Instituto Materno Perinatal de Lima, Peru, comemorou o Dia Mundial
de Doação de Leite Humano com uma homenagem às suas doadoras de leite materno. Confira!
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O país no
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CHLC assinala Dia Mundial da Doação de Leite Humano
No próximo dia 19 de maio, comemora-se o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. O Banco de
Leite Humano do CHLC – MAC e o ACES Lisboa Ocidental e Oeiras se associam a esta comemoração
e irão enviar durante a semana postais de agradecimento a todas as dadoras.
O Banco de Leite Humano (BLH), neste momento único em Portugal, é um organismo que funciona
inserido no CHLC – Maternidade Dr. Alfredo da Costa, e tem como objetivo a promoção do aleitamento
materno, o armazenamento e processamento de leite humano doado voluntariamente por mães que
estejam a amamentar seus filhos.
Este leite recebido e tratado no BLH se destina à nutrição de bebês muito prematuros, ou seja, que
tenham nascido muito antes do tempo e como tal sejam extremamente pequenos e frágeis.
No próximo dia 19 de maio, comemora-se o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Esta comemoração tem como objetivos: estimular a doação de leite humano, promover debates sobre a importância
do aleitamento materno e da doação de leite humano e divulgar os bancos de leite humano.
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No Dia Mundial de Doação de Leite Humano, o Mount Sinai Hospital, localizado em Toronto, no Canadá, publicou em sua conta do Twitter uma mensagem de agradecimento às milhares de mulheres que doaram leite para bebês
hospitalizados em toda a Província através do BLH do Hospital. Junto com
uma imagem instrutiva sobre a importância de doar leite materno, o Hospital
utilizou a hashtag #DiadeDoaçãodeLeite.
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Seminário Doar Leite Materno é dar amor, vida y nutrição acontece no Chile
O seminário acontece no dia 17 de maio, no auditório Carlos Manzano,
em Santiago - Chile, em comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2018.
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O BLH One Milk Bank for Scotland publicou uma mensagem de agradecimento às doadoras,
voluntários e colaboradores não só do Reino Unido, como também de todo o globo.

Extraído de: https://www.facebook.com/217164941653696/photos
/a.652469858123200.1073741827.217164941653696/1690938974276278/?type=3&theater
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O BLH “Mothers´s Milk Bank Northeast”, localizado em Massachusetts, postou em
sua conta no Twitter uma mensagem de agradecimento às mães doadoras, aos bebês beneficiados e aos profissionais médicos que os ajudam. A equipe do BLH também reforçou a mensagem de “#poderdoleitehumano”.
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O BLH King´s Daughters localizado no Hospital The King´s Daughters (CHKD), na
Virgínia, publicou uma mensagem no Facebook sobre o orgulho de contribuir para
o aumento de consciência sobre o “#poderdoleitehumano” e BLHs sem fins lucrativos. Às mães doadoras, ficou a mensagem: “vocês estão salvando vidas com o
poder do leite humano!” .
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O Family Birth Place, do Hospital Cape Coral, que contribui para o BLH “Mothers´
Milk Bank” da Flórida, postou uma mensagem a todas aquelas que já foram ou
continuam sendo doadoras e receptoras, ressaltando o “#poderdoleitehumano”.
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O BLH Mid-Atlantic Mothers’, localizado em Pittsburgh, Penn Ave, publicou a seguinte
pergunta em sua página no Facebook: “O “poder do leite humano” doado mexeu com
a sua vida?”. A equipe do BLH fez um convite a todas as pessoas que foram ou são
mãe doadoras ou mãe de receptores, ou mesmo ambas, para compartilhar experiências vividas no BLH para celebrar o Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2018.
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O BLH “Mothers´s Milk Bank of North Texas, localizado no Texas, publicou uma
mensagem especial de agradecimento a todas as doadoras de leite materno. A
equipe falou sobre o orgulho de fazer parte de um dos BLHs sem fins lucrativos
que compartilha o “#poderdoleitehumano” com a comunidade local.
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Para o BLH Mother’s Milk Bank of South Carolina a celebração do Dia Mundial de
Doação de Leite Humano é um data para destacar a importância leite doado sem fins
lucrativos a partir do foco em temas comuns relacionados à equidade do leite doado
e do poder curativo do leite humano como um remédio. Na oportunidade, foi feito um
agradecimento especial a todas as doadoras e colaboradores que contribuíram para
o alcance da Associação Norte Americana de Bancos de Leite Humano. Além disso,
o BLH ressaltou que o leite humano possui propriedades maravilhosas, capazes de
salvar vidas, e as doadoras que, de forma altruísta compartilham seu leite, estão salvando vidas, impactando em pequenos desconhecidos que elas talvez nunca nem
conhecerão.
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O BLH Mother’s Milk Bank do Alabama publicou um vídeo em agradecimento a
todas as mães que doaram leite. O BLH comemorou a marca de mais de 400 doadoras no BLH e compilou algumas fotos de doadoras e recém-nascidos no vídeo
que foi disponibilizado no Facebook.
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O BLH de Nova Iorque publicou diversos mosaicos de recém-nascidos beneficiados com o leite materno doado. A equipe do BLH escreveu que esta é apenas uma parte dos receptores do BLH que cresceram fortes por consequência
da generosidade das mulheres doadoras, e também do “#poderdoleitehumano”
(hashtag utilizada pela HMBANA).
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A Antelope Valley Breastfeeding Coalition-AVBC, localizada na California, publicou no Facebook uma mensagem em comemoração ao Dia Mundial de Doação
de Leite Humano, agradecendo às doadoras de leite humano com a mensagem
“vocês estão salvando vidas com o #poderdoleitehumano”, “diadedoação”,
“leitehumanocomoremédio”, entre outras.
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O BLH Hearts, localizado em Londres, na Inglaterra, celebrou o Dia Mundial de Doação
de Leite Humano de 2018 anunciando uma nova parceria com o Rocky Mountain Children´s Health Foundation Mothers’ Milk Bank. Na ocasião, foi inaugurado um espaço
criado, chamado Baby Café. O Baby Café é um lugar seguro e aconchegante onde os
novos pais e aqueles que estão esperando para terem seus filhos podem se reunir para
apoiar um ao outro em sua jornada de amamentação, recebendo orientação gratuita e
dicas de um especialista no tema.
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A Associação Europeia de Bancos de Leite Humano (EMBA) postou em sua página no Facebook sobre a satisfação de ver o crescimento da consciência em torno do Dia Mundial
de Doação de Leite Humano e a celebração global do presente que é o leite materno, que
faz ser possível o importante trabalho dos bancos de leite humano. “Obrigado para todas
aquelas que têm doado seu leite materno para os mais de 600 bancos de leite humano
ao redor do mundo que, atualmente, oferecem leite doado para os bebês prematuros e
enfermos. A EMBA, ainda, fez uso das hashtags que, traduzidas, significam: “doeleite” e
“diamundialdedoaçãodeleitehumano”
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A Associação de Bancos de Leite Humano da América do Norte (HMBANA) postou nas redes sociais um gráfico referente ao aumento nas doações de leite humano por ano, chegando ao marco de 10.000 mulheres doadoras somente no ano
de 2017, e desde 2000, aproximadamente 177441,1774 litros de leite humano distribuídos. Na oportunidade, a HMBANA lançou a hashtag que, traduzida significa
“PoderdoLeiteHumano” e “DiadeDoaçãodeLeite” e convidou a todas as doadoras de leite humano a compartilhar histórias de doação.
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A Associação de Bancos de Leite Humano do Reino Unido (UKAMB) publicou no Facebook
uma mensagem de agradecimento especial às doadoras de leite humano, ressaltando que,
sem elas, não existiriam os bancos de leite humano.
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Pelo terceiro ano consecutivo, as nossas vozes de 2015 ecoam pelos países, rompem fronteiras geográficas e são amplificadas pelas
inúmeras mobilizações que ocorreram em diferentes partes do mundo. E o Dia 19 de maio foi celebrado este ano com muita alegria e com
grande envolvimento da sociedade.
As crianças, que dependem do nosso trabalho, razão maior da existência da rBLH, agradecem!
Dr. João Aprigio Guerra de Almeida
Coordenador da Rede Global de Bancos de Leite Humano
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