
Norte - Conquistas

Acre

Amapá

Amazonas

Realização de parcerias: Bombeiros, Ministério Público do Trabalho, Rotary Clube,
Gabinete da 1ª Dama do Estado, permitindo a garantia da distribuição de leite humano
mesmo em tempo de pandemia COVID-19.

Uso de diversas mídias para alcançar novas doadoras e informar sobre as dúvidas que
surgiram em torno da amamentação e doação de leite, gerando também maior
visibilidade aos serviços do BLH e garantindo a manutenção do estoque durante a
pandemia.

Aquisição de 3 veículos novos.



Norte - Conquistas

Pará

Roraima

Rondônia

Incentivo financeiro da Rede Cegonha em 100.000,00 reais para melhoria do parque
tecnológico dos bancos de leite humano.

Envio de novos servidores pela secretaria de saúde, inclusive Pediatra, para compor o
quadro de servidores do BLH.

Realização de uma webinar no mês de agosto com participação de profissionais de vários municípios. Neste
evento foi realizada uma “roda de conversa” com exposição das experiências exitosas que ocorreram em todo o
Estado, fortalecimento das orientações sobre o aleitamento materno e doação de leite humano, apresentação
do novo guia de alimentação complementar e o lançamento de um vídeo com orientações sobre aleitamento
materno e doação de leite humano em tempo de pandemia da COVID – 19.



Norte - Conquistas

Tocantins
Aumento no volume de leite coletado e distribuído.



Norte - Desafios

Acre

Amapá

Amazonas

Estrutura física inadequada, redução do quadro de profissionais devido à pandemia.
Abertura do BLH de Cruzeiro do Sul e construção de nova maternidade em Rio Branco.

Redução da equipe de trabalho devido aos vários afastamentos pela COVID-19.

Insegurança sobre o aleitamento materno e a doação em meio à pandemia.

Implantação de um novo Banco de Leite Humano.



Norte - Desafios

Pará

Roraima

Rondônia

Manutenção da coleta externa de leite humano em tempos de pandemia.

Medidas: divulgação sobre a necessidade e a segurança durante a doação de leite humano.

Ampliar o número de doadoras.

Aquisição de novos equipamentos.

Não composição da Comissão Estadual de aleitamento materno e BLH, que tem impedido alguns 
avanços políticos em relação às políticas públicas de saúde voltadas ao Aleitamento Materno e 
Bancos de Leite Humano do Estado;

Sugestão: Compor a Comissão Estadual de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano do 
Estado de Roraima.



Norte - Desafios

Tocantins Falta de vontade política para ampliar o acesso dos usuários aos serviços dos Bancos de Leite e Postos
de coleta. É preciso sensibilizar os gestores para ampliar a rede, inclusive nas maternidades privadas;
Falta de profissionais qualificados e comprometidos com a promoção, proteção e apoio ao aleitamen-
to materno. É preciso traçar estratégias com os municípios para capacitação dos profissionais, tanto das
maternidades como da atenção básica.


