
Centro-Oeste - Conquistas

Distrito Federal

• Maior efetividade na experiência de teleatendimentos e tele consultas;

• Continuidade da agenda anual, com o envolvimento de 100% tanto da equipe como 
de todos os BLH e PCLH nas  atividades da Semana Distrital de doação de Leite 
Humano e Semana Mundial de Aleitamento Materno/Agosto Dourado, 
implementando tudo de forma remota e virtual;

Distrito Federal 



Centro-Oeste - Conquistas

• Mostramos a força de ser REDE

• A Referência precisou suspender o atendimento externo, sendo essa mãe acolhida nas outras 
unidades;

• Não faltou LHP para os prematuros;

• Os processos foram seguidos:
• projetos em andamento de novos  BLH e PCLH, 
• Acreditação ONA em duas unidades em plena pandemia.

Goiás

Goiás



Centro-Oeste - Conquistas

Mato Grosso

Aumento da Captação de Leite Humano;

Implantação da colostroterapia

Implantação de novos BLH e postos de coleta: 
• PCLH do Hospital Santa Angela - Tangará da Serra;
• PCLH do Hospital Santa Rita - Várza Grande;
• BLH do Hospital Regional - Sorriso;



Centro-Oeste - Conquistas

PARCERIAS

• Órgão públicos (EX: VISA, SES, CBM - adequação da área física, fluxo de trabalho e projetos).

• Instituições privadas, entidades de classe, associações e voluntariados (Ex: Companhia de energia 
elétrica, Rotary Club - doação de camisetas, squeeze, kit de roupas para bebê, álcool, máscara, touca, 
frascos, equipamentos) *

• A própria redeblh Estadual e Nacional.

• Ministério da Saúde

*Obedecendo a Lei 11.265/2006

Mato Grosso do Sul

Mato 
Grosso 
do Sul



Centro-Oeste - Desafios

Distrito Federal

• Manutenção da confiança das doadoras na efetividade dos processos de trabalho da 
rede quanto à coleta de Leite Humano;

• Flexibilização nas vias de capacitação das equipes de apoio e educação em serviço 
durante a Pandemia;

• Quadro funcional especializado se aposentando, como repor com qualidade. 

Distrito Federal 



Centro-Oeste - Desafios

• Manter e melhorar durante a pandemia

• A Referência voltar para o seu local de origem e voltar o atendimento externo;

• Aumentar o estoque de LHP;

• Melhorar cada vez mais os processos internos e externos, contando também  com parcerias, 
tipo o CBMGO.

Goiás

Goiás



Centro-Oeste - Desafios

Mato Grosso

• Manutenção das Atividades dos BLHs, mesmo com uma equipe reduzida;

• Dimensionamento efetivo de quadro técnico operacional;

• Fomentar as atividades de promoção ao Aleitamento Materno, seguindo as orientações 

de Biossegurança para o COVID-19;

• Desenvolver parcerias a fim de oportunizar 
as ações  do BLH e PCLH;



Centro-Oeste - Desafios

Mato Grosso do Sul

• Indisponibilidade de Recurso Humano;

• Dificuldade na implantação da IHAC (treinamento, gestão e sensibilidade); 

• COVID-19: Dificuldade de contato com as mães, redução na assistência à lactante externa, reuniões e 
Eventos;

• Atraso no repasse do Recurso Federal de 2019;

• Instabilidade nas diretrizes que mudam de acordo com a alternância do grupo gestor.

Mato 
Grosso 
do Sul


