
              Nordeste - Conquistas 

Bahia 

Alagoas 

Ceará 

Conquista: Transição do Posto de Coleta da Maternidade José 
Maria de Magalhães Neto em BLH 

            Manutenção do atendimento durante o pico da pandemia, passando através das mídias, 
credibilidade e segurança para a população, profissionais de saúde dos Bancos de Leite e de outros 
setores, garantindo o estoque de leite com o consequente aumento nas doações.  



              Nordeste - Conquistas 

Maranhão 

Paraíba 

Pernambuco Conquista 2020 rBLH–PE: Apoio incondicional da Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno do Ministério da Saúde e da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano - rBLH por meio 
da elaboração de Notas Técnicas, realização de Webconferências e Encontros Virtuais, produzindo, 
desta forma, ação coordenada, de cooperação e articulação que gerou empoderamento para a 
tomada de decisão no nível  local,  rBLH – PE, durante o enfrentamento da pandemia. 

Utilização das plataformas digitais, como ferramenta de capacitação on-line dos profissionais dos BLH e 
PCLH e o uso de redes sociais (wa/ig) para ampliar as divulgações das orientações e informações sobre 
doação de leite humano e Aleitamento Materno. 

Conquista 2020 rBLH–MA: Fortalecimento de parcerias dos BLH com a Secretaria de Estado da Saúde do 
Maranhão, através do Comitê de Aleitamento Materno para captação de frascos; Utilização das Redes Sociais 
como estratégia de sensibilização das mulheres para doação de leite humano; Durante a pandemia foi possível 
manter estáveis o estoque e a distribuição do leite humano, bem como atendimentos ao público em geral; O BLH 
do Hospital Universitário firmou parcerias com a iniciativa privada para renovação do parque tecnológico e 
construiu vídeos instrutivos para facilitar o processo de coleta domiciliar, devido a pandemia;  
 
 
 
 



              Nordeste - Conquistas 

Piauí 

Rio Grande do Norte 

Sergipe 

 Aumento no volume de doações repercutindo em maior cobertura de receptores 
prematuros e BP  

 
Aumento da doação de leite humano e manutenção do atendimento por conta da 
credibilidade / segurança  técnica da Rede Brasileira de BLH’s.  

     Aumento da captação de Leite Materno durante o período de Pico da Pandemia do COVID 19, após a Nota Técnica da rBLH 
/FioCruz assegurando que o processo de Pasteurização é suficiente para eliminar o vírus do Leite, não havendo confirmação 
científica da Transmissão através do Leite Materno, tranquilizando tanto doadoras como receptoras.       



              Nordeste - Desafios 

Bahia 

Alagoas 

Ceará 

Aquisição de equipamemtos 

            Maior articulação com as secretarias de Estado e Municípios visando a ampliação da Rede Alagoana  

Manter a mesma proporção de doações e consequentemente leite distribuído às unidades neonatais, 
assim como a manutenção das práticas de promoção do aleitamento materno, mediante o 
distanciamento social; 
 



              Nordeste - Desafios 

Maranhão 

Paraíba 

Pernambuco 1 – Limites e Desafios da rBLH de PE 2020?  
Falta de transporte exclusivo para a maioria dos BLH e PCLH da rBLH - PE para a coleta domiciliar 
de Leite Humano, agravada pelo afastamento de grande número de funcionários por licença 
médica por COVID-19 e/ou doenças psiquiátricas e psicológicas associadas à pandemia. 
 

Redução da coleta de LHO em 14,6%, em relação ao período de janeiro a novembro de 2019, relacionado ao 
desconhecimento, medo e insegurança quanto a pandemia da COVID-19 por parte das doadoras. Solução 
para este desafio: ampliação da captação de doadoras com a implantação de 03 (três) PCLH na região 
metropolitana de João Pessoa; formação de grupo de doadoras e mães através de redes sociais (wa/ig) para 
troca de informações e; intensificação de informações pela rede televisiva . 

Limites e Desafios da rBLH de MA 2020? Estrutura física dos Bancos de Leite Humano estaduais  
e municipais não condizem com a RDC 171; Dificuldades na aquisição de equipamentos e insumos,  
comprometendo desde a coleta até a distribuição do leite; Desfalque de profissionais devido 
afastamentos em decorrência da COVID-19; Redução do número e dificuldade de captação de doadoras 
no início da pandemia; Dificuldade financeira para aquisição de material educativo e de  
transporte para visitas domiciliares e coleta de leite;  
 
 
 
 
 



              Nordeste - Desafios 

Piauí 

Rio Grande do Norte 

Sergipe 

 Reestruturar a sua Comissão Estadual de Bancos de Leite Humano  

Conseguir manter o BLH funcionando com redução do número de funcionários sem descumprimentos 
das metas da Rede Brasileira de BLH’s.  

     Apesar da redução dos Recursos Humanos conseguimos manter o processamento e a captação de novas 
doadoras para os Bancos de Leite no Estado, num esforço conjunto demonstrando o comprometimento das 
equipes com o trabalho realizado. 


