
O(a) coordenador(a) de cada Banco de Leite Humano é um ator

importante para o funcionamento do Sistema de Produção porque

realiza o gerenciamento das informações sobre funcionários,

equipamentos, condições ambientais e dados de produção, tudo isso

via Web. Sendo responsável pelas informações dos dados

correspondentes ao seu BLH/Posto de Coleta.

O cadastramento do Banco de Leite no Sistema de Produção é

realizado pela equipe do Núcleo de Gestão e Informação da rBLH-

Br após ter recebido um formulário próprio com dados do BLH e

sua Mantenedora.

Manual para usuários do 
Sistema de Produção da rBLH-Br

Fundação Oswaldo Cruz
Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

O Sistema de Produção da rBLH-Br é uma ferramenta de

gerenciamento importante para os Bancos de Leite Humano (BLH)

e para as Coordenações Estaduais e Nacional.

Os dados cadastrais e de produção dos Bancos de Leite Humano e

Postos de Coleta são reunidos neste sistema que com suas

funcionalidades facilita a manutenção dos dados atualizados,

possibilitando a difusão a todos que acessam o Portal da rBLH-Br.



Após o Banco de Leite Humano ser cadastrado no Sistema de Produção, o 
coordenador(a) torna-se usuário desse Sistema.

Passos que o coordenador(a) deverá seguir para ter 
acesso ao Sistema de Produção:

1- Acessar o Sistema de Produção 

Campo para 

o 1º acesso

Campo para 

os acessos 

subseqüentes

através do Portal 

da RedeBLH; 

2- No primeiro acesso é necessário 
usar o e-mail cadastrado pelo coordenador(a) do BLH;

Conheça as variáveis do 

relatório de produção 

clicando neste local



3- No 1º acesso devem ser criados USUÁRIO e SENHA;    

4- Nos próximos acessos somente serão utilizados 
E-MAIL CADASTRADO e SENHA criada;

OBS: Preencha o formulário e clique em GRAVAR

5- Após ter acesso ao Sistema, o coordenador(a) pode 
iniciar a inserção dos dados de produção do BLH; 

6- O(a) coordenador(a) deve cadastrar funcionários, 
equipamentos e condições ambientais do BLH;  

7- O(a) coordenador(a) deve cadastrar o(s) Posto(s) de 
Coleta vinculado(s) ao seu BLH, assim como, os funcionários, 
equipamentos e condições ambientais do Posto;  



Os módulos do Sistema de Produção

Acesso aos 
dados da 
Mantenedora 
do seu BLH

Acesso aos 
dados 
cadastrais, 
funcionários, 
equipamentos 
e condições 
ambientais do 
seu BLH

Acesso aos dados 
do(s) Posto(s) de 
Coleta vinculado(s)
ao seu BLH

Acesso aos 
dados de 
Produção 
do seu BLH

Acesso aos 
dados Inativos 
do seu BLH

Mantenedora

BLH

Postos

Produção

Auditoria



Área de Lembrete

Funcionando como início de interatividade,

a Área de Lembrete é destinada à

mensagens do Núcleo de Gestão e

Informação da RedeBLH para os usuários

do Sistema de Produção.

Fique sempre atento às mensagens.



Antes de acessar cada módulo do Sistema, 

é importante conhecer os símbolos que são encontrados. 

Os símbolos indicam o local certo para cada ação 

que o usuário pode realizar. 

Fique atento aos símbolos:

Incluir

Alterar

Excluir

Detalhes

Tornar 
Ativo

Clicando no símbolo Incluir é possível realizar 

os cadastros nos módulos BLH e Posto.

O símbolo Alterar é encontrado nos módulos 

BLH e Posto. 

Clique nele para fazer as modificações necessárias. 

Nos módulos BLH e Posto, ao clicar no símbolo Excluir 

o item selecionado será excluído do local e transferido 

para o módulo Auditoria.

Enquanto que no módulo Auditoria o clique em Excluir 

indica que o item selecionado será excluído definitivamente 

do Sistema de Produção.

Clicando no símbolo Detalhes é possível conferir 

as informações. Este símbolo está presente nos módulos 

Mantenedora, BLH, Posto e Auditoria.

O símbolo Tornar Ativo é encontrado no módulo Auditoria. 

Clique nele quando desejar que o item se torne novamente 

ativo e retorne ao seu local de origem no Sistema. 

Este símbolo está presente nos módulos BLH e Posto.

Clique nele após realizar uma alteração.
No módulo Produção o símbolo Gravar deve ser clicado 
sempre que os dados de produção forem incluídos ou 
alterados.

Gravar

Clique no símbolo Voltar para retornar a tela anterior.



Por medida de segurança o Sistema controla 
o tempo que o usuário está conectado e 

não está inserindo dados. 

Veja no topo da tela um cronômetro 

Fique atendo, pois ao decréscimo total deste tempo, sua 
sessão irá expirar e você terá perdido todos os dados 
que ainda não tiverem sido gravados.

Vamos conhecer melhor cada módulo:  

Mantenedora

Acesso aos 
dados da 
Mantenedora 
do seu BLH.

Clicando em Mantenedora 

os dados da Mantenedora do BLH podem ser 

conferidos. 

Sempre que  houver alguma modificação a ser 

feita, o Coordenador deve informar ao Núcleo de 

Gestão e Informação da RedeBLH através do 

fale conosco. 



Acesso aos 
dados 
cadastrais, 
funcionários, 
equipamentos e 
condições 
ambientais do 
seu BLH.

Clicando em BLH 

os dados do BLH podem ser conferidos, 

inseridos, alterados e excluídos.

Aqui o coordenador cadastra horário de 

funcionamento, funcionários, equipamentos 

e condições ambientais do BLH.

BLH

1ª - Horário de Funcionamento do BLH

2ª - Recursos Humanos do BLH

3ª - Condições Ambientais do BLH

4ª - Equipamentos do BLH

Dados cadastrais do BLH

Como utilizar o módulo BLH?



Dados cadastrais do BLH

Os dados cadastrais do Banco de Leite Humano são

inseridos no Sistema pelo Núcleo de Gestão e

Informação da RedeBLH no momento do seu

cadastro e de acordo com as informações enviadas

pelo Coordenador do BLH.

Aqui você altera 
os dados cadastrais
do seu Banco de Leite 

Atenção: Aqui você exclui  
seu Banco de Leite

Aqui você vê informações 
do seu Banco de Leite   

Clique no símbolo Gravar 
sempre que realizar
alteração.  

No cadastro do BLH há 5 perguntas que 
o Coordenador do BLH deve responder.

•O Estado possui Comissão Estadual de Banco de Leite Humano ? 

•Utiliza o sistema BLHWeb ? 

•Participação no tele-SIG RedeBLH ? 

•O Banco de Leite faz coleta domiciliar ? 

•O Banco de Leite atende com horário marcado ?

Responda selecionando SIM ou Não,

clique em Gravar assim que concluir. 

Para responder é preciso clicar no símbolo Alterar.



Etapas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª

Em todas estas quatro etapas 

o Coordenador do BLH é o responsável 

por incluir, alterar e/ou excluir as informações sobre horário de funcionamento, 

recursos humanos, condições ambientais e equipamentos do BLH.

Lembre-se de que é preciso clicar no símbolo que representa 

a ação que vai ser realizada.

Para que seus dados 
fiquem no Sistema,

clique no símbolo Incluir 
assim que concluir 
a inclusão de dados. 

Na 2ª etapa – Recursos Humanos

O coordenador cadastra seus funcionários informando entre outros dados sua(s) 

área(s) de atuação e os cursos realizados por eles.    

Clique no símbolo  

para incluir Funcionário.



clique no símbolo  

- incluir curso -

Clique no símbolo  

para visualizar 

informações sobre curso.

Para incluir curso, 

selecione o funcionário 

já cadastrado e 

Preencha o formulário e 

clique em Incluir.

Cadastrar cursos de “Processamento e Controle de Qualidade do LHO”, 

seguindo a padronização como indicado a seguir: 

•"Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano I: Fundamentos Teóricos (BLH 
101- presencial)":
Curso teórico presencial, de 45h, com duração de 1 semana, implementado a partir de 2010. 

•"Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano I: teoria e prática em diálogo" 
(BLH301): 

•Curso teórico na modalidade a distância, com duração de até 2 meses, 135h, implementado a 
partir de 2014.

•"P&CQLHO - 40 horas – Anterior à 2014":
Curso de Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano Ordenhado, de 40h, 
presencial, realizado antes de 2014.



Sempre que for necessário 

alterar dados sobre curso do 

funcionário, clicar no círculo 

correspondente ao nome 

e no símbolo alterar    

Para alterar dados do funcionário clique em 

Alterar

Não esquecendo de clicar em Gravar  

Quando o funcionário deixar de exercer 

atividades no BLH ele deve ser excluído.

Clique ao lado do nome e no símbolo Excluir.

Os dados desse funcionário serão transferidos

para o cadastro de Inativos.

Funcionário Inativo



A 3ª etapa é referente as Condições Ambientais do Banco de Leite.

Há uma relação de áreas físicas e, o coordenador deve assinalar se o BLH 

possui ou não cada uma delas. 

Quando sim, a metragem e os revestimentos deverão ser informados.

Ao clicar no símbolo Incluir correspondente a 3ª etapa, surge na tela o formulário:

Não esqueça de 
clicar em Gravar 
após o preenchimento. 



- Selecione o equipamento que 
deseja cadastrar;

- Preencha os campos solicitados 
e clique em gravar. 

Após a inclusão de um equipamento 

clicar em Incluir. Surge na tela o 

formulário limpo para a inclusão de 

mais um equipamento, se desejar.

4ª Etapa – Equipamentos itens essenciais do BLH: Para cadastrar equipamentos e 

itens essenciais, clique no Incluir da 4ª etapa NOVA.

O novo módulo também permite alterar e excluir, caso necessite.

Clique no símbolo 
correspondente:
Alterar ou Excluir. 

O que poderá ser cadastrado ?

Acidímetro; Agitador de tubos tipo vortex; Autoclave vertical; Balança eletrônica de

precisão; Banho-maria para cultura e sorologia; Banho-maria para degelo; Banho-maria

para pasteurização de leite humano; Bico de Bunsen; Bico de Mecker; Bomba elétrica Tira

Leite; Caixa Isotérmica; Câmara de Fluxo Lâminar; Computador; Deionizador de água;

Destilador de água; Estufa para cultura bacteriológica; Estufa para esterilização; Filtro

de Carvão; Filtro rápido; Freezer vertical; Impressora; Lavador automático de pipetas;

Microcentrífuga para hematócrito; Notebook; Pipetador automático; Refrigerador;

Resfriador; Termômetro calibrado pela RDC; Termômetro máxima / mínima.



Inclua imagens/fotos do Banco de Leite Humano.

Clique na na imagem da máquina fotográfica

Clique em procurar e escolha em  

seus arquivos  a imagem que deseja incluir.

Não esqueça de 
clicar em Gravar. 

As imagens incluídas serão 

visualizadas no Portal da RedeBLH. 

Digite a legenda.

Digite  uma descrição para a imagem.

Você poderá incluir até 8 imagens. 

As imagens podem ser incluídas 
também para os Postos de Coleta. 



Postos

Acesso aos dados 
do(s) Posto(s) de 
Coleta vinculado(s)
ao seu BLH

Quando o Banco de Leite possui 

vínculo com Posto(s) de Coleta, 

o Coordenador realiza o seu 

cadastramento. 

Clicando em Posto e Incluir 

Surge o formulário abaixo   

Nele são incluídos os 

dados do Posto de 

Coleta.

Não esqueça de 

clicar em Gravar 

após o preenchimento. 



O módulo Posto contém as mesmas etapas 

do módulo BLH, por isso, para incluir, 

alterar ou excluir os dados, as orientações 

são iguais as do módulo BLH.

Acesso aos 
dados de 
Produção 
do seu BLH

Produção

No módulo Produção 

o Coordenador inclui, 

altera ou exclui, além 

de poder visualizar os 

dados de produção do 

BLH através de 

relatórios.

Os dados são incluídos mês a mês através do 

formulário que aparece na tela ao clicar Incluir. 

Nesta tela é escolhido 

se os dados são do 

BLH ou do Posto, 

o ano e o mês 

correspondente.



Na tela seguinte

os dados são 

incluídos ou alterados.

Os volumes de leite são 

informados em litros 

com uma casa decimal, 

utilizando a vírgula 

como separador.  

Para incluir o leite transferido clique no sinal

Uma tela é aberta e deve ser 

informado se o leite humano foi 

transferido para um BLH ou 

para um Posto de Coleta. 

4 - Clique em fechar.

1 - Selecione o nome

do BLH ou Posto;

2 - Indique a quantidade em litros 

com uma casa decimal, utilizando 

a vírgula como separador;
3 - Clique em Incluir;

O leite recebido não é incluído, ele pode ser visualizado 

imediatamente após ter sido informado pelo BLH ou 

Posto de Coleta que o transferiu. 

Para visualizar 

o leite recebido clique no sinal

Ao término da inclusão 

ou alteração dos dados 

clique em Gravar

Atenção:



Relatórios

No módulo Produção

é possível acessar os 

dados de produção 

através de relatórios.

Clique em Relatórios

E faça suas escolhas na tela que se abre  

Selecione o 

período desejado 

Clique  nas setas 

e escolha 

ano e mês.

É possível criar  relatórios por Região, Estado,

Município, Banco de Leite, Posto de Coleta ou total Brasil.

Escolha a Região ou 

se desejar um relatório 

geral do Brasil clique 

em todos.

Para relatórios por 

Estado ou Município



Para selecionar um determinado 

Banco de Leite ou Posto de Coleta, 

clique no círculo

Surge uma relação de Bancos de Leite 

ou Postos de Coleta. 

Selecione clicando na opção desejada

Relatórios



Os Relatórios podem ser 

gerados contendo todos 

os itens ou apenas os 

selecionados pelo usuário.

Para escolher os itens 

marque aqueles que deseja.

Após fazer suas opções para o 

Relatório clique em Gerar Relatório

O Relatório é imediatamente gerado na tela

O mesmo Relatório 

pode ser visualizado 

no formato pdf,               

Tabela e 

Gráfico



No formato pdf os Relatórios são 

salvos ou impressos com facilidade.

Tabela

Gráfico



Gráficos
Comparativos

No módulo Produção

é possível fazer 

comparações entre  

BLH, Município, 

Estado e Região. 

Clique em GRÁFICOS

E faça suas escolhas na próxima tela  



É possível comparar os dados por Região, Estado, Município, 

Banco de Leite, Posto de Coleta e total Brasil

Selecione o 

período desejado

Selecione  Região, 

Estado, Município 

e BLH ou 

Posto de Coleta.

Escolha um dos modos

mensal ou consolidado

Para incluir – clique 2 vezes sobre o ítem 

Após fazer suas opções para o gráfico 

clique em Gerar Gráfico

Marque o ítem do relatório que deseja

Os selecionados surgem na janela logo abaixo

Gráficos
Comparativos



MENSAL

CONSOLIDADO

Os Gráficos são gerados em pdf

Com 2 formatos



Descreva a data do 
retorno do funcionário
e clique em Gravar

Imediatamente os 
dados desse funcionário 
retornam ao cadastro 
de Recursos Humanos 
do BLH ou Posto.

Acesso 
aos dados 
Inativos 
do BLH

Auditoria

Esse módulo mostra os 
funcionários que foram 
excluídos.

Clique no símbolo 
Tornar Ativo quando o 
funcionário retornar ao 
BLH ou Posto de Coleta.

Fique atento aos símbolos

Exclusão 
definitiva 
do Sistema.

Visualizar 
detalhes do 
cadastro do 
funcionário.



VAMOS ANALISAR CADA VARIÁVEL DO RELATÓRIO DE  PRODUÇÃO:

1 - ATENDIMENTO EM GRUPO

O QUE SIGNIFICA?

Atividade realizada por profissional do BLH/Posto de Coleta, seja de nível

médio ou superior, sob a forma de grupo. Essa atividade pode ser realizada

fora do ambiente do Banco de Leite.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O nº de “ATENDIMENTO EM GRUPO” representa a soma de clientes que

participaram de cada grupo realizado. Sendo assim, devemos contar a cada

grupo realizado o número de participantes e no final do mês somar todos

os participantes daquele mês.

2- ATENDIMENTO INDIVIDUAL

O QUE SIGNIFICA?

Atividade realizada por profissional do BLH/Posto de Coleta, seja de nível

médio ou superior, de forma individual a mulher e/ou a criança. Podendo

ser uma consulta, orientação ou um procedimento.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O nº de “ATENDIMENTO INDIVIDUAL” representa a soma desses

atendimentos, independente de ter sido realizado para a mesma pessoa em

momentos diferentes. No atendimento individual um profissional do BLH

dedicou-se na assistência de uma mulher ou uma criança ou ainda, uma dupla

mãe e filho. Então, devemos contar cada atendimento como um (seja mulher;

criança ou mãe e filho) e no final do mês somar todos os atendimentos

individuais.

O Relatório de Produção apresenta dados mensais e um total que é a soma

automática dos meses incluídos.

Como totalizar a produção para incluir cada variável do relatório?



3 - VISITA DOMICILIAR

O QUE SIGNIFICA?

Visita domiciliar à doadora realizada por profissional ou parceiro do

BLH/Posto de Coleta.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O nº de “VISITA DOMICILIAR” representa a soma das visitas realizadas

no mês, independente de ter ocorrido no domicílio da mesma doadora. Para

totalizar devemos contar quantas visitas domiciliares foram feitas a cada dia

e no final do mês somar todas as visitas.

4 – DOADORAS

O QUE SIGNIFICA?

Nutrizes doadoras que doaram leite humano para o BLH/Posto de Coleta

no mês.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O nº de “DOADORAS” representa a soma das doadoras do BLH/Posto de

Coleta que doaram leite humano no mês, independente do número de vezes e

do volume doado. Portanto, refere-se ao número de doadoras e não de

doação. Sendo assim, devemos contar cada doadora como uma e no final

do mês somar todas que doaram naquele mês.

* O total acumulado no período representa o somatório mensal de doadoras.



5 – RECEPTORES

O QUE SIGNIFICA? 

Receptores são crianças que receberam leite humano pasteurizado no BLH.

Consideramos também que receptores são crianças que recebam leite humano 

cru, exclusivamente doado por sua própria mãe em ordenha conduzida em 

condições controladas e sob a responsabilidade do Banco de Leite Humano.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O nº de “RECEPTORES” representa a soma das crianças que receberam

naquele mês leite humano pasteurizado ou leite humano cru da sua própria mãe,

independente do número de vezes e do volume recebido. Sendo assim,

devemos contar cada receptor como um e no final do mês somar todos que

receberam leite humano naquele mês.

* O total acumulado no período representa o somatório mensal de recém-

nascidos atendidos.

6 - LEITE HUMANO COLETADO

O QUE SIGNIFICA?

Leite Humano Ordenhado Cru (LHOC) coletado sob a responsabilidade do

BLH/Posto de Coleta, em ambiente interno ou externo ao BLH/Posto de

Coleta.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

“LEITE COLETADO” representa o volume total, em litros, de Leite Humano

Ordenhado Cru coletado naquele mês sob a responsabilidade do BLH/Posto de

Coleta. Para totalizar devemos somar os volumes doados naquele mês.



7 – LEITE HUMANO DISTRIBUÍDO

O QUE SIGNIFICA?

O volume de Leite Humano Ordenhado Pasteurizado (LHOP) distribuído para 

um receptor do BLH/Posto de Coleta.

Consideramos também nessa variável o Leite Humano Ordenhado Cru (LHOC)

distribuído da mãe (doadora exclusiva do BLH/Posto de Coleta) para seu

próprio filho (receptor do BLH/Posto de Coleta), desde que a ordenha tenha

sido conduzida em condições controladas e sob a responsabilidade do Banco

de Leite Humano/Posto de Coleta.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O volume de “LEITE DISTRIBUÍDO” representa o volume total, em litros, 

de leite humano distribuído no mês, para receptor cadastrado no BLH/Posto 

de Coleta. Para totalizar devemos somar os volumes distribuídos naquele mês.

8 - LEITE HUMANO TRANSFERIDO

O QUE SIGNIFICA?

Trata-se do Leite Humano Ordenhado Cru (LHOC) coletado sob a

responsabilidade do BLH/Posto de Coleta e transferido para um Banco de

Leite Humano para ser processado.

Consideramos também o Leite Humano Ordenhado Pasteurizado (LHOP)

transferido de um BLH para outro BLH ou Posto de Coleta com a finalidade

de ser distribuído.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O volume de “LEITE TRANSFERIDO” representa o volume total, em litros,

de leite humano coletado e transferido para um BLH ou Posto de Coleta. Esta

variável é incluída no Sistema discriminado por BLH/Posto Coleta que

recebeu o leite humano. O Sistema totaliza e mostra o resultado.



9 – LEITE HUMANO RECEBIDO

O QUE SIGNIFICA?

Trata-se do Leite Humano Ordenhado Cru (LHOC) recebido em um BLH para

ser processado, vindo de outro BLH ou de Posto de Coleta.

Consideramos também o Leite Humano Ordenhado Pasteurizado (LHOP)

recebido em um BLH/Posto de Coleta, vindo de outro BLH para ser

distribuído.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O volume de “LEITE RECEBIDO” representa o volume total, em litros, de

leite humano recebido no mês em um BLH/Posto de Coleta. Esta variável

não é incluída no Sistema pela BLH/Posto de Coleta que recebeu o leite

humano. O Sistema faz esta inclusão de forma automática a partir do

dado do BLH/Posto de Coleta que transferiu o leite humano.

10 – EXAME MICROBIOLÓGICO

O QUE SIGNIFICA?

Trata-se de teste simplificado para detecção de coliformes totais.

Realizado com amostra (4ml) coletada de cada frasco de LHO pasteurizado.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O número de “EXAME MICROBIOLÓGICO” representa a soma de testes

microbiológicos realizados. Para totalizar devemos somar cada teste ocorrido

no mês.



11 – CREMATÓCRITO

O QUE SIGNIFICA?

Técnica analítica para determinação do teor de creme, que permite o

cálculo do teor de gordura e do conteúdo energético do leite humano

ordenhado. Realizada com amostra coletada de cada frasco de LHO cru.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O número de “CREMATÓCRITO” representa a soma de amostras analisadas. A

triplicada é um procedimento analítico referente a uma amostra e não significa

três análises, apenas uma. Sendo assim, devemos somar o número de

amostras analisadas.

12 – ACIDEZ DORNIC

O QUE SIGNIFICA?

Técnica para determinação da acidez titulável, método Dornic. Realizada

com amostra coletada de cada frasco de LHO cru.

COMO TOTALIZAR O MÊS?

O número de “ACIDEZ DORNIC” representa a soma de amostras analisadas. A

triplicada é um procedimento analítico referente a uma amostra e não significa

três análises, apenas uma. Sendo assim, devemos somar o número de

amostras analisadas.

Esse manual foi confeccionado para auxiliar no uso do Sistema.
Em caso de dúvida entre em contato com o Núcleo de Informação e Gestão da RedeBLH.

Nossos contatos: 
“FALE CONOSCO” – acessando o portal da RedeBLH  http://www.redeblh.fiocruz.br
E mail: redeblh@fiocruz.br
Telefone: 21- 2554-1889


