
Programação Agosto Dourado HPMGER 2020

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR

DIRETORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO

COMISSÃO DE ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno é a forma ideal para fornecer às crianças os nutrientes para um desenvolvimento sau-
dável (OMS). Pais e família devem estar conscientes de que a prática do aleitamento materno exclusivo até seis meses 
de vida e complementar até dois anos de idade é responsabilidade de todos e um ato de amor. 

 Para o ano de 2020, o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno se concentrará no impacto da ali-
mentação nas mudanças climáticas e na necessidade urgente de apoiar a mulher que amamenta, proporcionando 
melhores condições de saúde para todos os seres vivos, com o tema “Apoiar a amamentação para um planeta mais 
saudável”.

A amamentação é um excelente exemplo das profundas conexões entre a saúde humana e os ecossistemas. O 
leite materno é um alimento natural e renovável, ambientalmente seguro e ecológico, porque é produzido e entre-
gue ao consumidor com o mínimo de poluição, embalagem ou desperdício.

Nesse sentido, a Comissão de Aleitamento Materno do Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho de-
dicará todo o mês de agosto para intensificar o incentivo da prática do aleitamento materno conforme preconiza a 
Organização Mundial da Saúde. 

Segue a programação: 

• 20 de Julho
Início da Campanha de Arrecadação de Frascos de 

Vidro para coleta de Leite Humano;

• 22 de Julho a 07 de Agosto
Primeira etapa da campanha para eleição do nome 

do Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital da Polí-
cia Militar General Edson Ramalho (PCLH/HPMGER)

As sugestões deverão ser enviadas espontanea-
mente para o e-mail cep_hpm@hotmail.com através 
dos gerentes, após indicações dos profissionais de cada 
setor. Serão considerados aptos os nomes de profissio-
nais da Divisão Materno-Infantil (atuais e antigos) que 
prestaram serviços relevantes no incentivo do aleita-
mento materno;

• 03 de Agosto
14h
Abertura Oficial
Encontro Estadual da Rede de Bancos de Leite e 

Postos de Coleta de Leite Humano da Paraíba
Participação: TC Liane de Carvalho Viana – Gerente 

Geral da Divisão Materno-Infantil do HPMGER e equipe 
do PCLH/HPMGER;

• 06, 12, 18 e 24 de Agosto
19h às 22h
Auditório do HPMGER
Capacitação: Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

e da Mulher
Ministrante: TC Liane de Carvalho Viana
Público: Equipe Multiprofissional da divisão Ma-

terno-infantil do HPMGER (apenas profissionais que não 
realizaram o curso anteriormente)

.:. O curso será ministrado para 04 turmas, com li-
mitação de participantes para garantir o distanciamento 
exigido e evitar aglomerações;

• 12 a 19 de Agosto
Segunda etapa da campanha para eleição do nome 

do PCLH/HPMGER com votação dos 10 nomes mais vo-
tados na primeira etapa.

• 14 de Agosto
15h
Casa da Gestante, Puérpera e Bebê
Homenagem às Mães Doadoras que estão abriga-

das na Casa das Mães
Serão ofertados um lanche especial, certificados e 

brindes;

• 21 de Agosto
Divulgação do nome mais votado que será adota-

do para o Posto de Coleta de Leite Humano do HPMGER;

• 24 de Agosto        
Durante visita para recolhimento de Leite Humano 

nos domicílios
Homenagem às Mães Doadoras Domicilares
Serão ofertados brindes e certificados;

• 26 de Agosto
Homenagem ao Funcionário Padrão da Divisão 

Materno-infantil e do Posto de Coleta de Leite Humano 
do HPMGER

A votação acontece do dia 01 até o dia 21 de agos-
to e é facultada para profissionais dos setores envolvi-
dos;

• 28 de Agosto
Encerramento do Agosto Dourado com contabili-

zação das doações de frascos de vidro para coleta de Lei-
te Humano e Premiação dos profissionais que tiveram 
maior contribuição (1º, 2º e 3º lugares)

• Durante todo o mês serão intensificadas as ações 
de sobre a importância do Aleita-
mento Materno junto às usuárias 
da Divisão Materno-infantil do 
HPMGER;

• Também será divulga-
do o Calendário Mensal de 
Lives do mês de agosto do 
HPMGER, onde a Comissão 
de Aleitamento Materno terá 
sua participação garantida.


