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I Encontro Nacional das Redes Estaduais e Distrital de Bancos de Leite Humano - 14 de dezembro de 2020

rBLH debate sobre as novas 

fronteiras para 2021
No I Encontro Nacional das Redes

Estaduais e Distrital de Bancos de Leite

Humano, a Rede Brasileira de Bancos de

Leite Humano discutiu as perspectivas para

o próximo ano. Após as ações de

enfrentamento à pandemia de Covid-19,

representantes da rBLH-BR apresentaram as

estratégias para o próximo período e

os caminhos necessários à sustentabilidade

da Rede. O cumprimento de seu papel

estratégico na redução da mortalidade

materna e neonatal no Brasil continuará
exigindo comprometimento e determinação

de gestores, instituições de saúde e esferas

do SUS.
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Mais de 193 mil bebês 

receberam leite materno 

doado no Brasil

Valores preliminares, até novembro,

mostram que a Rede Brasileira de Bancos

de Leite Humano (rBLH-BR) teve 167.252

mães que doaram 209.729 litros de leite

humano. Esse alimento chegou a 193.630

recém-nascidos e prematuros.
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2020: O ano do afastamento social e da superação 

socio-virtual dos BLHs

“Enfrentamento às barreiras impostas pela pandemia de SARS-CoV-2” e o caminho percorrido desde

a anunciação do primeiro caso, em 26 de fevereiro, até as ações atuais. Ciência, comunicação e

tecnologia foram e são os grandes aliados de uma gestão participativa. A prova disso são os

resultados: no período de janeiro a outubro de 2020, houve crescimento de cerca de 16% na coleta de

leite humano, em comparação 2019, e a manutenção dos serviços oferecidos e das ações.
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Credenciamento bate Record em 2020

O Programa de Credenciamento dos Bancos de Leite Humano se superou em 2020. Os resultados do

período de janeiro a novembro mostram que, mesmo em tempos de Covid-19, o credenciamento foi se

consolidando ao longo do ano, em todas as regiões do país. O percentual nacional de BLHs credenciados

manteve-se na marca de 90% durante os últimos cinco meses consecutivos, fechando novembro com

90,58%.
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Um fio condutor chamado “Trabalho em rede”

Da Carta Brasil 2018 a dezembro de 2020: compromissos assumidos, ações desenvolvidas e novas

fronteiras. O ano de 2020 não foi somente o período que compreende o início da pandemia de Covid-19,

mas também o que marca o início da “Busca pela Excelência no período 2020-2023”, pactuada na Carta

Brasil 2018, documento que estabelece o compromisso da rBLH-BR com a excelência do SUS.
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Manutenção do atendimento e trabalho conjunto: o 

ano de 2020 para a rBLH-BR

Ao fim de um ano marcado pelo enfrentamento à pandemia, a rBLH-BR encerrou 2020 com reflexões 

sobre os alcances e limites a serem superados. O trabalho em rede foi o grande protagonista durante o 

período e foi o que possibilitou diversas das conquistas apontadas pelas regiões.
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I Encontro Nacional das Redes Estaduais e

Distrital de Bancos de Leite Humano -

Informações breves, porém relevantes.
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Vozes das Redes Estaduais e Distrital de Bancos de Leite Humano
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Cooperação técnica 

internacional em BLH se 

afirma como ação de 

enfrentamento à pandemia

Sob coordenação brasileira, a Rede Global

de Bancos de Leite Humano teve um papel

fundamental em 2020. A pandemia de

Covid-19 foi responsável por 58,52% do

total das assessorias.
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rBLH aprimora processos 

de trabalho e qualificação 

profissional

As mudanças estão sendo implementadas

para conhecer melhor a força de trabalho da

rBLH e aplicar esse conhecimento na

qualificação profissional.
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rBLH debate as novas fronteiras para 2021

Após as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19, o I Encontro Nacional das Redes Estaduais e 

Distrital de Bancos de Leite Humano discutiu as estratégias e iniciativas para este ano. A redução da 

mortalidade materna e neonatal no Brasil continuará exigindo comprometimento e determinação de 

gestores, instituições de saúde e esferas do SUS

Janini Ginani, Jonas Borges da Silva e João Aprigio Guerra de Almeida no debate virtual

A rBLH-BR conta com 223 

Bancos de Leite Humano e 

222 Postos de Coleta

Conhecer o trabalho da Rede Brasileira de

Bancos de Leite Humano (rBLH-BR)

envolve compreender seu impacto na saúde

materno-infantil no País. Por ano, a Rede

alcança cerca de dois milhões de mães e 220

mil bebês prematuros ou de baixo peso ao

nascer, disponibilizando em média 170 mil

litros de leite materno doado aos recém-

nascidos.

“Seja no âmbito federal, estadual ou

municipal, a tarefa de gerenciar a primeira

rede temática do Sistema Único de Saúde

(SUS) e a maior e mais complexa Rede de

Bancos de Leite Humano do mundo, é

complexa”, descreveu Jonas Borges da Silva,

responsável pelo Laboratório de Controle de

Qualidade do Centro de Referência Nacional

(BLH-IFF/Fiocruz) e moderador do debate.

A sessão “Debates sobre as perspectivas da

rBLH Brasil para 2021” reuniu Janini Ginani,

coordenadora de Saúde da Criança e

Aleitamento Materno do Ministério da Saúde

(Cocam/MS); João Aprigio Guerra de

Almeida, coordenador da rBLH-BR; Miriam

Oliveira dos Santos, coordenadora da Rede

de Bancos de Leite Humano do Distrito

Federal; Ana Zélia Pristo, coordenadora do

BLH da Maternidade Escola Januário Cicco;

Mônica Pontes, coordenadora do Centro de

Referência do Espírito Santo; e Walkíria

Pinheiro, coordenadora do BLH do Hospital e

Maternidade Pública Dona Regina, no

Tocantins.

“A gente tem um horizonte 

incrível para 2021”
Janini Ginani

“2020 foi um ano desafiador, mas que

revelou as nossas forças de uma maneira

muito expressiva. Eu vejo que revelou muito

mais forças do que fraquezas. Eu não vi

fraquezas esse ano. Eu vi uma rede resiliente,

responsiva, atuante e altamente eficaz”,

exaltou Janini. Para o próximo, ela vê a

continuidade das ações e amplas

possibilidades de seguir avançando. “A gente

tem um horizonte incrível para 2021”.

Expandir é preciso

Houve importantes investimentos em 2020, e,

para Janini, “a gente ainda precisa seguir

nesse rumo para contemplar todos os BLHs

que estão em atividade no País e expandir a

Rede”. Implementar o BLH nas unidades que

tenham leitos de gestação de alto risco, de

UTI neonatal e de UTI materna é um passo

importante. “O BLH é essencial para uma

boa assistência neonatal. Não existe

assistência neonatal sem disponibilidade de

leite humano”, ressaltou.

No DF, Miriam contou que esse tema é

trabalhado desde a década de 1990 e que a

unidade federativa já tem como pauta

“disseminar a questão para que todas as

unidades neonatais, sejam públicas ou

privadas, tenham o uso leite humano, tenham

BLHs e Postos de Coleta de Leite Humano

(PCLH) para dar suporte a seus bebês”. Isso

inclui a amamentação, “na perspectiva da

introdução do BLH em todas as ações de

amamentação que existem dentro do Distrito

Federal”.

Para essa expansão se consolidar, Walkíria

trouxe o aspecto da reciprocidade nas

relações entre BLHs e gestores. “É

importante que a gente faça uma reflexão

sobre o que cada profissional das unidades

neonatais tem feito para colaborar com o

BLH, para que a gente possa realmente ter

leite para atender todos esses bebês”. Para

ela, fortalecer as Comissões Estaduais de

BLH e traçar estratégias, com base em dados

sobre aleitamento materno e mortalidade

infantil e neonatal, é um caminho necessário

para que as ações estejam de acordo com o

que as localidades precisam.

A região nordeste apresenta o maior índice de

mortalidade infantil do Brasil, tornando o

trabalho dos BLHs ainda mais importante. De

acordo com Ana Zélia, isso gera “uma

necessidade grande de todo esse trabalho

acerca da amamentação a partir dos BLHs”.

Essa realidade caminha com a também

necessária expansão da Rede na região. Ana

Zélia citou como exemplo o Rio Grande do

Norte, que tem 167 municípios, mas conta

com apenas três BLHs fora da capital.

A implementação de BLHs em unidades de

gestação de alto risco requer análises sobre o

que seria mais produtivo para as instituições,

BLH ou PCLH. Danielle disse ser preciso um

levantamento das estruturas e capacidades

que envolvem o funcionamento dos dois; “um

projeto para fazer um dimensionamento

mínimo e máximo de recursos humanos, de

equipamentos para essa rede, e confrontar

esse dimensionamento”.

O PCLH também foi abordado por Cláudia.

Para ela, é um aspecto relevante na busca

pela excelência, dar “visibilidade também dos

PCLHs. Que a gente possa trazer eles de

uma forma mais efetiva, junto com os BLHs,

e poder expandir essa Rede”.

Aprimoramento da Atenção

As atividades multidisciplinares realizadas

pelos BLHs envolvem atenção especializada,

coleta, processamento e distribuição do leite

materno e atividades de aconselhamento em

amamentação. Em um país com a dimensão

geográfica do Brasil e as diversidades e

particularidades de cada região, é

fundamental um trabalho integrado com os

níveis de atenção à saúde, principalmente a

Atenção Básica.

“A gente tem uma capacitação e um nível de

qualidade no serviço que é prestado no BLH

que eu acho que é um dos serviços mais

especializados do SUS”. Para Janini, é

importante um olhar diferenciado sobre a

assistência prestada pelos BLHs.

Desenvolver um conjunto de ações de apoio

matricial, que integre os componentes e

atores estratégicos da Rede e que “contemple

uma dimensão de gestão horizontal, de

interlocução, de comunicação com a Rede

que está na nossa região de abrangência” é

fundamental de acordo com João Aprigio.

O passo inicial para alcançar isso é o

primeiro Centro Colaborador em Bancos de

Leite Humano, no Distrito Federal. Trazendo

BLHs, PCLHs e todos os atores que

compõem a Rede do DF, a iniciativa será um

avanço no matriciamento da rBLH-BR, um

local “onde a gente possa experimentar,

testar, trabalhar, desenvolver. A partir disso,

crescimento radial, com responsabilidade e

consequência, onde a gente possa ir a outros

locais que tenham essa capacidade de

articulação em rede consolidada”, explicou

Aprigio.
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Manutenção do atendimento e trabalho conjunto: o ano

de 2020 para a rBLH-BR

Garantia de abastecimento dos estoques de leite humano, uso das mídias sociais e trabalho em rede; essas

são algumas das conquistas da Rede Brasileira em 2020

Para o DF, é de extrema importância se tornar

o primeiro Centro Colaborador. “A gente

quer criar condições, não só para a Rede do

DF, mas para toda a Rede Global; soluções

que sejam tanto para a gestão quanto para a

assistência”, disse Miriam. Ela adicionou o

papel das parcerias para conseguir avançar,

principalmente com a Cocam/MS.

“Precisamos muito da parceria das

instituições para fortalecer a rBLH nos

estados e esperamos que o Centro

Colaborador do DF seja inovador e o

primeiro de muitos que vão aparecer no

País”.

A qualificação profissional para os processos

de trabalho também é uma ação estratégica

para esse aprimoramento, mas deve ser com

um comprometimento maior. Para Aprigio, a

capacitação é mais efetiva quando incorpora

uma tecnologia (equipamentos, software ou

indicadores) que permita uma avaliação da

efetividade daquele investimento em curto,

médio ou longo prazo.

Esse processo deve acrescentar algo para a

prática do dia a dia dos BLHs. “A capacitação

tem que incorporar alguma coisa, tem que se

tornar esse estudo vivo, ou seja, tem que ser

aplicável”, acrescentou Cláudia Abreu.

Interlocução

Abordada de diferentes formas, a

comunicação entre atores da rBLH-BR,

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde,

gestores de instituições de saúde, dentro da

própria Rede e a sociedade; foi um aspecto

evidente no debate. Para Danielle, as

campanhas de incentivo à doação de leite

materno e conscientização sobre aleitamento

materno não podem ser restritas às datas

comemorativas. “A gente precisa dessa

visibilidade o ano inteiro”, disse.

As interlocuções com os SUS locais também

são fomentadoras da qualificação da Atenção.

“Nós precisamos melhorar as nossas

interlocuções com as nossas redes, nas nossas

unidades federadas”, explicou Aprigio,

acrescentando que isso inclui que o

conhecimento sobre a manipulação do leite

humano seja amplamente difundido nas

instituições de saúde e maternidades.

Outra vertente que vai colaborar nesse

processo é a articulação dentro da própria

Rede. De acordo com Aprigio, é importante

que as Comissões Estaduais de BLH se

tornem cada vez mais relevantes, operantes e

ativas; e que trabalhem de forma integrada

com as gestões estaduais e municipais. Para

ele, é importante conhecer os gargalos de

comunicação entre as instituições para

mostrar a relevância e a missão dos Bancos

de Leite Humano. Para ele, “encontrar erro é

uma excelente oportunidade para construir

acerto”.

A Carta Brasil 2018 é um 

compromisso da rBLH-BR 

com a excelência

do SUS

O exercício de uma atividade num

determinado período é circundado por

desafios e conquistas. Ao fim de um ano

marcado pelo enfrentamento à pandemia de

Covid-19, a Rede Brasileira de Bancos de

Leite Humano (rBLH-BR) encerrou o

período com o I Encontro Nacional das Redes

Estaduais e Distrital de Bancos de Leite

Humano, uma oportunidade para refletir

sobre os alcances e limites a serem superados.

A partir das visões das cinco regiões

brasileiras, o evento virtual teve como norte a

Carta Brasil 2018, assinada com o propósito

de assumir a busca pela excelência como

compromisso central da rBLH-BR no período

de 2020 a 2023, principalmente no que tange

o alcance da sustentabilidade necessária para

atender às demandas do Sistema Único de

Saúde (SUS).

A pandemia reforçou ainda mais o trabalho

em rede, sendo este o grande protagonista do

sucesso deste ano e possibilitador de diversas

conquistas apontadas pelas regiões. Uma das

principais apontada foi a garantia de

abastecimento dos estoques de leite humano

durante a pandemia. O aumento ou

manutenção destes não deve ser isolado, pois

foi uma consequência de todas as demais

conquistas. A assistência oferecida a recém-

nascidos, prematuros e mães em tempos de

Covid-19 foi inter e multiprofissional e

setorial.

Uma conquista relevante em tempos de

distanciamento social foi o uso das mídias

sociais. Para Ana Zélia Pristo, do Nordeste,

“favoreceu muito para que continuássemos o

nosso trabalho”. A região também trouxe a

importância da elaboração das Notas

Técnicas da rBLH que garantiam a segurança

dos processos e serviços dos BLHs. A

insegurança gerada pela pandemia foi

contornada com informação.

A promoção do aleitamento materno e da

doação de leite humano encontrou nas

diversas mídias (redes sociais,

webconferências, grupo educativo para

mulheres gestantes ou em fase de lactação,

curso online, mídia tradicional) um caminho

para a transmissão de informações que

garantiam segurança dos atos em tempos de

Covid-19. Esse alcance ganhou força nas

diversas parcerias que foram estabelecidas.

Iniciativas públicas, privadas e não-

governamentais uniram-se à causa dos BLHs.

“É de extrema importância nós 

trabalharmos como rede”
Miriam Santos 

O trabalho integrado, seja por meio do

suporte da rBLH-BR ou da integração entre

BLHs, Postos de Coleta de Leite Humano e

Centros de Referências; foi outro tema

trazido e vai ao encontro do grande destaque

de 2020 para a Rede Brasileira. “É de

extrema importância nós trabalharmos como

rede”, disse Miriam Santos, do Centro-Oeste,

ressaltando que, na região, “temos muito

orgulho de ser rBLH”.

Para Maria Hercília de Castro Barbosa e

Silva, representante do Sudeste, o ano de

2020 conseguiu mostrar a força da rBLH. “A

nossa capacidade de nos reinventar,

proporcionando muitas conquistas e tentado

superar os desafios”, ressaltou. E essa

habilidade será fundamental para os

próximos. A região apontou que vai trabalhar

com governos estaduais e Regionais de Saúde

para garantir a coleta externa de leite humano

e o fortalecimento das políticas públicas de

Aleitamento Materno.

Falando em desafios, o principal citado pelas

regiões foi relacionado à Gestão de Pessoas.

A força de trabalho e o quadro técnico e

especializado, que já vinham enfrentando

reduções, foram afetados também pelo

afastamento de profissionais gerado pela

pandemia.

O que foi uma superação em 2020 também

gerou preocupações. A manutenção do

serviço dos BLHs em tempos de pandemia

foi um desafio trazido pelas regiões. Além da

manutenção dos estoques de leite materno

doado e distribuído, o distanciamento social

trouxe a necessidade de repensar a promoção

ao aleitamento materno e à doação de leite

humano durante a pandemia, assim como a

retomada das atividades externas.

“Nosso grande desafio foi manter nosso

estoque”, disse Cláudia Abreu. Ela explicou

que, na Região Sul, dificuldades na coleta

domiciliar e na captação de novos parceiros

também foram obstáculos durante o ano.

O medo das doadoras teve que ser trabalhado,

com informação e estratégias. “Essa

insegurança gerou, no início, uma queda na

nossa quantidade de coleta externa, que é

onde arrecadamos maior número de leite. Por

isso, seguimos divulgando bastante os
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rBLH aprimora processos de trabalho e qualificação 

profissional 

Entre janeiro e novembro de 2020, mais de 193 mil bebês

receberam leite materno doado no Brasil

Em 2021 será lançada uma nova edição do

“rBLH em dados”, com as informações da

produção do ano de 2020. A notícia foi

apresentada por Danielle Aparecida da Silva,

responsável pelo Centro de Referência

Nacional para Bancos de Leite Humano.

Valores preliminares, de janeiro a novembro,

mostram que a rBLH-BR teve 167.252 mães

que doaram 209.729 litros de leite humano.

Esse alimento chegou a 193.630 recém-

nascidos e prematuros de médio e alto risco.

A publicação original traz um panorama do

período de 2000 a 2019, “um consolidado

Brasil, com todos os indicadores referentes às

atividades de assistência a mulheres em fase

de lactação, e quanto ao processamento e

distribuição do volume de leite coletado”.

Um passo importante na construção da série

histórica da rBLH-BR.

A nova versão trará os resultados mensais e

anual, nos meses de janeiro e de dezembro,

dados nacionais e estratificados por região e

Unidade Federada; e a elaboração de um

novo infográfico com detalhes dos

indicadores de 2020.

De acordo com Danielle, ter um documento

que disponibilize essas informações é

fundamental para acompanhar os resultados

obtidos em campanhas de incentivo a

doações, avaliar o desempenho da rBLH. A

partir dele, será possível “realizar pesquisas,

compartilhar informação, compartilhar o

nosso retrato dentro do SUS”

serviços e buscando novos parceiros para

manter nosso estoque”, explicou Darcineyde

Alves Dias, da Região Norte.

A aquisição de equipamentos e insumos,

inclusive de transporte para coleta externa, e

melhorias da estrutura física também

constituem preocupações para as regiões No

Norte, também foi apontado como desafio a

implantação de novos BLHs e a construção de

uma maternidade.

O trabalho em rede, fundamental para as

conquistas, mostra-se também necessário para

superar muitos dos desafios enfrentados em

2020 e que podem se estender. Ações que

envolvam a consolidação da atuação das

Comissões Estaduais de BLHs, políticas

públicas que reconheçam e valorizem o papel

dos BLHs e a articulação com Secretarias

Estaduais e Municipais de Saúde e gestores;

são necessárias para ampliar a ação da rBLH-

BR e a atenção materno-infantil no Brasil.

O trabalho conectado não se dá apenas pelo

uso de tecnologias, mas também pela

integração. Integrar profissionais, áreas,

conhecimento e informação. Assim está

sendo o processo de mudanças pelo qual a

área de Ensino da Rede Global de Bancos

Leite Humano (rBLH) começou a passar em

2020 e seguirá pelo próximo ano. Os

“Avanços e Desafios da gestão em rede da

rBLH-Br: Inovações no Ensino” foram

apresentados por Alejandro Rabuffetti,

responsável pela Secretaria Executiva do

Programa Ibero-americano de Bancos de

Leite Humano.

“Estamos trabalhando com um novo modus

operandi apoiado na informação para a

tomada de decisão”, explicou. Dessa forma,

com os dados obtidos a partir do Sistema de

Informação da rBLH, validados com o

credenciamento mensal dos BLHs e com a

aplicação de critérios; torna-se possível

selecionar e classificar os alunos que

realizarão os cursos.

As mudanças que estão sendo implementadas

visam conhecer melhor a força de trabalho da

rBLH e aplicar esse conhecimento na

qualificação profissional. O histórico dos

alunos e suas distribuições no Brasil e nos

países que estabelecem cooperação técnica

internacional em Bancos de Leite Humano

com o Brasil permitirão conhecer e melhor

atender à demanda de qualificação

profissional. O I Encontro Nacional das

Redes Estaduais e Distrital de Bancos de

Leite Humano foi a oportunidade de iniciar

outras duas melhorias, que alcançam as

inscrições e a certificação dos profissionais

em cursos e eventos.

A nova metodologia de inscrição e registro de

presença também está conectada à base de

dados da rBLH e servirá para alimentá-la

com informações da força de trabalho da

Rede. Em relação à certificação, Rabuffetti

explicou que agora é disponibilizado um QR

Code, com identidade única para cada aluno e

que permitirá conferir a legitimidade do

documento.

Como uma Rede Global, os cursos a distância

possuem um papel fundamental no Ensino.

Uma nova versão do Moodle (Ambiente

Virtual de Aprendizagem) está sendo

desenvolvida e encontra-se em processo de

homologação. Essa versão trará aparência

mais moderna, fácil e amigável.

“Também estamos trabalhando em uma nova

metodologia de monitoramento dos alunos,

acompanhando cada aluno”. Alejandro

acrescentou que esse processo vai se dar

durante o curso e com reuniões periódicas

para discutir casos concretos, técnicos e/ou

clínicos.

Além disso, o conteúdo dos cursos também

será aperfeiçoado, incluindo o primeiro curso

de 2021, o BLH301: Processamento e

Controle de Qualidade do Leite Humano I:

teoria e prática em diálogo – Modalidade a

distância, que já está nesse processo. De

acordo com Rabuffetti, revisar e atualizar o

BLH301 está abrindo caminho para a

possibilidade de novos cursos.

O ponto de ligação de todo esse conteúdo é o

portal rBLH, que já conta com a nova Área

do Profissional e possibilita ao aluno obter

seu certificado de forma rápida e digital. O

objetivo é que a área concentre a história de

cada profissional na rBLH. Os próximos

passos do portal andam com o próximo

desafio: fazer dele um Hub Digital, um

observatório ou, como disse Rabuffetti, “onde

toda a convergência digital da Rede estará em

um só local”.

Ilustração apresentada por Alejandro

Rabuffetti
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Um fio condutor chamado “Trabalho em rede”

Parte da apresentação de João Aprigio de Almeida, com as propostas do Plano de Ação da rBLH-BR

O ano de 2020 não foi somente o período

que compreende o início da pandemia de

Covid-19, mas também o que marca o início

da “Busca pela Excelência no período 2020-

2023”, pactuada na Carta Brasil 2018,

documento que estabelece o compromisso da

rBLH-BR com a excelência do Sistema

Único de Saúde (SUS). O que a construção

desse documento e o I Encontro Nacional das

Redes Estaduais e Distrital de Bancos de

Leite Humano têm em comum? O

reconhecimento da importância do trabalho

coletivo, em rede.

João Aprigio Guerra de Almeida,

coordenador da rBLH-BR, apresentou a linha

do tempo “Da Carta Brasil 2018 a dezembro

de 2020: compromissos assumidos, ações

desenvolvidas e novas fronteiras”, mostrando

que a construção horizontal é o diferencial na

atuação e no papel da Rede Brasileira no

SUS.

Voltando em dezembro de 2018, com a ideia

de criar um documento com as ações

estratégicas para o fortalecimento das

capacidades científica, produtiva,

tecnológica, gerencial e de resposta às

demandas do SUS. As diretrizes foram

construídas a partir do que foi pactuado

dentro da rBLH-BR, pela rBLH-BR e

explicitado na Carta Brasil 2018, cujo

conteúdo se tornaria o “o verdadeiro norte do

nosso processo de construção”, descreveu

Aprigio.

O Plano de Ação 2020-2023 nasceu como

reflexo dessa construção coletiva, a partir das

percepções de cada estado e do Distrito

Federal e dos macroprocessos Pesquisa e

Desenvolvimento Tecnológico; Ensino e

Formação; Atenção de Referência; Serviços

Laboratoriais de Referência; Informação e

Comunicação; e Análise da Qualidade.

Para Aprigio, a coletividade também pode ser

percebida aqui. Não há macroprocesso

independente, eles conversam entre si e,

principalmente, com cada eixo das estratégias

de atuação da rBLH-BR.

Essa linha de construção das ações de forma

integrada foi base para o enfrentamento à

pandemia de Covid-19 e será para a atuação

até 2023. O coordenador explicou que,

coletivamente e de forma metodologicamente

estruturada e organizada, a rBLH-BR vai

trabalhar na construção de um modelo de

atuação a partir de um novo matriciamento

com a Atenção Primária, para fortalecer as

ações de Aleitamento Materno na saúde

pública brasileira.

Além dos indicadores de produção, agora

também serão avaliados os indicadores de

performance, como as capacidades instalada

e ociosa, estrutura operacional e expansão da

cobertura da Rede; com base em indicadores

concretos, inclusive de mensuração da força

de trabalho.

“Para que a gente possa sistematizar e

trabalhar de forma planejada e mensurar de

forma adequada, nós precisamos pensar

coletivamente, cada vez mais como Rede”,

ressaltou. A superação de desafios requer,

cada vez mais, essa análise qualitativa e

técnica. Durante o ano de 2020, essa

abordagem ficou evidente na construção das

respostas às primeiras dificuldades impostas

pela pandemia. “O principal destaque foi a

capacidade que essa Rede mostrou de

superação, de forma racional, tecnicamente

embasada, segura”.

Esse fio condutor chamado “Trabalho em

rede” ganhou força com a Carta Brasil 2018,

se fortaleceu em 2020 e é o que vai continuar

guiando a rBLH-BR nas novas fronteiras. O

desenvolvimento de uma nova estratégia

operacional vai concretizar a cooperação

horizontal, começando pelos Centros

Colaboradores da Rede Global de BLHs,

instâncias que vão articular os atores

envolvidos na missão dos BLHs. O primeiro

Centro é o da rBLH do Distrito Federal, uma

ação integrada entre Fiocruz, Governo do

Distrito Federal e Ministério da Saúde.

A ampliação dos recursos e do parque

tecnológico também faz parte dos objetivos

presentes e futuros. Para isso, Aprigio

explicou a importância do compromisso

“com o cenário maior, que é a oferta de leite

humano aos recém-nascidos e prematuros

assistidos pela rBLH”. Ações que

possibilitem o aumento de 5% na oferta de

leite humano em cada uma das unidades

federativas e do distrito federal serão

desenhadas e monitoradas, a partir de planos

nacionais, mas que respeitem e valorizem as

especificidades de cada localidade.

“A construção desse plano, para que seja

verdadeiro e concreto, tem que se dar num

processo, com consciência, com

consequência”, finalizou João Aprígio.
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“Ninguém havia planejado um 

desfecho desse para esse ano”

É provável que muitas pessoas tenham

pensado algo parecido em algum momento de

2020. Na Rede Brasileira de Bancos de Leite

Humano (rBLH-BR), as palavras da

responsável pelo Centro de Referência

Nacional para Bancos de Leite Humano,

Danielle Aparecida da Silva, refletem a força

da rBLH-BR e a superação dos desafios que

surgiram.

Em sua apresentação “Enfrentamento às

barreiras impostas pela pandemia de SARS-

CoV-2”, Danielle trouxe o caminho

percorrido desde a anunciação do primeiro

caso, em 26 de fevereiro, até as ações que

ainda prosseguirão. Um aspecto ficou

evidente: ciência, comunicação e tecnologia

foram e são grandes aliados de uma gestão

participativa. A prova disso são os resultados:

no período de janeiro a outubro de 2020,

houve crescimento de cerca de 16% na coleta

de leite humano, em comparação com 2019, e

a manutenção dos serviços oferecidos e das

ações.

O início dos movimentos da Secretaria

Executiva da rBLH-BR seguiu a primeira

notificação e tentava responder os

questionamentos: Quais seriam as primeiras

ações? O que deve ser feito em um momento

como esse? “Pouco se sabia, tínhamos poucos

artigos disponíveis, realmente pouco

conhecimento sobre o tema”, explicou

Danielle. Eventos anteriores, como a

emergência epidemiológica decorrente do

vírus Zika, serviram como uma base, mas o

distanciamento social que a pandemia de

Covid-19 impunha exigiu uma reinvenção

das ações de enfrentamento.

O SIG Tel@rBLH já proporcionava

intercâmbio do conhecimento na rBLH e foi

o ponto de partida. As reuniões virtuais de

2020 começaram, com o objetivo de discutir

se as práticas, ações e normas técnicas dos

2020: O ano do afastamento social e da superação socio-

virtual dos Bancos de Leite Humano

BLHs garantiam a segurança dos serviços

para usuários e profissionais. “A própria Rede

propôs uma revisão das normas técnicas,

assim como recomendações técnicas que

respaldassem as atividades”, ressaltou

Danielle. O que seria o slogan do ano para a

rBLH-BR nascia: #JuntosSomosMaisFortes.

Diante da necessidade da revisar as normas

técnicas e acompanhar as publicações

referentes ao tema, foi criada uma Câmara

Técnica, composta por representantes da

rBLH, que elaborou recomendações técnicas

sobre Amamentação, Atenção em

Aleitamento Materno e Doação de Leite

Humano em tempos de Covid-19; além da

revisão das normas sobre biossegurança.

Tudo realizado de forma remota, online e

conjunta. O repositório “rBLH enfrentando a

Covid-19”, no portal da Rede, tornou-se a

principal fonte de informações para BLHs e

Postos de Coleta de Leite Humano.

O alcance virtual da Rede durante a pandemia

avançou os meses e as datas comemorativas.

Danielle Aparecida da Silva apresentou os resultados nacionais obtidos frente à pandemia

O Dia Mundial de Doação de Leite Humano,

em 19 de maio, foi a primeira mobilização

social em tempos de pandemia, momento em

que “mais uma vez, a Rede mostra sua força,

a Rede mostra sua união” e consegue realizar

31 eventos e reunir mais de 500 vídeos com

as verdadeiras vozes da Rede Global de

Bancos de Leite Humano; com a mulher

doadora, a mulher mãe do receptor de leite e

os profissionais e parceiros. Os produtos

dessa celebração estão disponíveis no canal

da rBLH no YouTube.

O uso da Internet e das redes sociais ganhou

força nessa data e passou a ser fundamental

para interagir com a sociedade e levar

informações. A atenção e o aconselhamento

em aleitamento materno não podiam parar.

De acordo com Danielle, foi preciso criar

estratégias para atender a população, apesar

do medo causado pela pandemia. As tele

consultas foram a ferramenta encontrada para

levar orientações às mães e capacitação

profissional.

Os meses de agosto e novembro foram

marcados por uma grande mobilização nas

redes sociais e webconferências. Para

Danielle, foi um movimento em que todos

encontraram outras formas e plataformas para

continuar as celebrações e conscientização.

“As lives que aconteceram durante o Dia

Mundial da Doação de Leite Humano se

transformaram em webnários na Semana

Mundial de Aleitamento Materno, ganharam

força”. Durante o Novembro Roxo, o cenário

virtual também foi ocupado pela rBLH-BR e

seus parceiros.

A tecnologia mostrou-se fundamental para

que tudo isso acontecesse, mas a

determinação dos atores da rBLH-BR para

superar os desafios também fez a diferença.

“Começamos o ano diante de um novo

cenário, mas trabalhamos juntos,

compartilhamos conhecimento e isso é um

grande alicerce dessa Rede”, finalizou

Danielle.

Repositório Covid-19 no portal rBLH

https://www.youtube.com/channel/UC9heyvIIXUmeeJVPz8LQcJA
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Credenciamento da rBLH-BR bate recorde em 2020

O Programa de Credenciamento dos Bancos

de Leite Humano se superou em 2020. Os

resultados do período de janeiro a novembro

foram apresentados por Mariana Simões

Barros, responsável pela Secretaria Executiva

da Rede Brasileira de Bancos de Leite

Humano (rBLH-BR). A marca de 90% de

BLHs credenciados está sendo alcançada (e

superada) desde julho.

“A cada mês desse ano, a gente se supera, a

nossa Rede vem se superando”, celebrou

Mariana. Para ela, esse resultado é ainda mais

relevante pelo momento de pandemia e

demonstra o comprometimento dos BLHs,

que participam de forma compulsória do

Programa de Credenciamento. “Além da

nossa união, a liderança e a proatividade dos

responsáveis por cada um dos BLHs foram

determinantes para essa conquista”, ressaltou.

Analisando-se os dados, é possível perceber

que, mesmo em tempos de Covid-19, o

Credenciamento foi se consolidando ao longo

do ano, em todas as regiões do país.

Conforme mostrado na Tabela 1, o percentual

nacional de BLHs credenciados manteve-se

na marca de 90% durante os últimos cinco

CREDENCIAMENTO 2020

BRASIL
CENTRO-
OESTE

NORDESTE NORTE SUDESTE SUL

Janeiro 87,50% 96,3% 86,3% 73,3% 89,5% 83,3%

Fevereiro 89,29% 92,6% 86,3% 80,0% 94,7% 80,6%

Março 89,29% 92,6% 88,5% 80,0% 92,6% 83,3%

Abril 86,10% 88,9% 86,5% 73,3% 88,3% 83,3%

Maio 87,90% 92,6% 88,5% 80,0% 90,3% 80,6%

Junho 89,64% 92,6% 84,6% 86,7% 90,3% 94,3%

Julho 91,89% 92,6% 90,4% 86,7% 94,6% 88,6%

Agosto 91,44% 92,6% 86,5% 93,3% 94,6% 88,6%

Setembro 90,99% 92,6% 84,6% 86,7% 94,6% 91,4%

Outubro 90,00% 92,6% 88,5% 86,7% 93,5% 82,9%

Novembro 90,58% 92,6% 84,9% 86,7% 94,6% 88,6%

meses consecutivos, fechando novembro com

90,58%, valor superior aos 88,83% de 2019.

O processo de credenciamento dos BLHs visa

validar a qualidade da informação inserida

pelos gestores de bancos de leite humano no

Sistema de Produção e, dessa forma,

qualificar as tomadas de decisão dos gestores

e responsáveis técnicos.

Tabela 1

Após os resultados observados em 2020, o

próximo ano será de mais superação. “Nós

temos o desafio agora não só de manter

acima de 90%, mas chegar aos 100% de

BLHs credenciados”. Segundo Mariana,

outro desafio será o credenciamento dos

Postos de Coleta de Leite Humano,

ampliando cada vez mais a certificação da

informação na rBLH-BR.

Cooperação técnica internacional em BLH se afirma

como ação de enfrentamento à pandemia

Comunidade dos Países de Língua

Portuguesa, Região Ibero-americana,

Mercosul e BRICS. Sob coordenação

brasileira, a Rede Global de Bancos de Leite

Humano (rBLH) une blocos e regiões para

que os Bancos de Leite Humano sejam cada

vez mais atuantes e os países consigam

expandir suas próprias Redes nacionais. A

Cooperação técnica internacional teve um

papel fundamental em 2020 e a pandemia de

Covid-19 o principal tema das

assessorias/consultorias realizadas com a

rBLH-BR. O êxito do trabalho realizado com

tantos países é um retrato da confiança

depositada na Rede Brasileira e da

capacidade de resposta à demanda dos países.

“Não falamos de uma criança brasileira ou

argentina, mas uma criança da Rede”, disse

Alejandro Rabuffetti, responsável pela

Secretaria Executiva do Programa Ibero-

americano de Bancos de Leite Humano.

Em tempos de Covid-19, estar presente fez

toda a diferença. Do total de

assessorias/consultorias, 58,52% foram sobre

Covid-19 e 41,48% sobre demais temas.

“Organizamos reuniões para orientar e

discutir juntos, frente a esse contexto da

pandemia”, explicou. Nos meses de abril e

maio, houve picos de 70 e 35 assessorias,

respectivamente. As demandas habituais

foram acrescidas das oriundas da pandemia, o

que ocasionou um crescimento de 117,28%

em relação a 2019.

Além das ações multilaterais, a Rede

Brasileira também possui projetos e

compromissos bilaterais com 12 países, sob a

parceria histórica com a Agência Brasileira

de Cooperação / Ministério das Relações do

Brasil. Hoje, no País e no Mundo, o modelo

brasileiro está presente em 346 Bancos de

Leite Humano.

O importante papel da Rede Global de

Bancos de Leite Humano proporcionou a seu

coordenador, João Aprigio Guerra de

Almeida, o reconhecimento da Organização

Mundial da Saúde. O Prêmio Dr. Lee Jong-

Wook de Saúde Pública de 2020 foi entregue

durante a 73ª Assembleia Mundial da Saúde,

em novembro.

Após um ano repleto de desafios, Alejandro

ressaltou a capacidade de superação da rBLH.

“Todos os profissionais de saúde, todas as

mães doadoras, mães de receptores, que

realmente fazem dessa Rede uma rede

maravilhosa de amor, de ajuda e solidária; e

esse é o sentimento que todos temos. Muito

orgulho de fazer parte disso”.

Alejandro Rabuffetti apresentou os dados “Cooperação Técnica Internacional em BLH -
Resultados 2020”
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Aspas 

Vozes das Redes Estaduais e Distrital de Bancos de Leite Humano

Hoje, nós possuímos o nosso BLH e dois 

PCLHs. Para isso, nós fizemos parcerias 

para que melhorássemos a nossa 

qualificação, tanto com órgãos federais, 

estaduais e municipais como com 

entidades privadas

Hélio Pinto – Acre

Apesar de todas as dificuldades, nosso 

estoque não diminuiu, continuamos 

oferecendo nosso leite humano 

pasteurizado com todo nosso padrão de 

qualidade para os prematuros de todo 

nosso estado

Larissa Moraes – Amapá 

Conseguimos manter nossos estoques de 

leite e conseguimos também a doação de 

três veículos novos para os BLHs

Maria Elizabeth Albuquerque 

Hardman – Amazonas

Todas as ações dos BLHs da Bahia 

recebem o apoio da área técnica de Saúde 

da Criança e Aleitamento Materno

Wanessa da Silva Ribeiro Barros –

Bahia

Nós, BLHs, seremos a voz do aleitamento 

materno no Ceará

Rejane de Brito Santana – Ceará

O DF manteve sua autossuficiência em 

leite humano na Rede da Secretaria de 

Saúde e pôde também, em vários 

momentos, apoiar a rede suplementar

Gisele Pereira – Distrito Federal

Os avanços da Rede capixaba refletem a 

grande capacidade de trabalharmos com 

os BLHs em conjunto, trocando 

experiências, se apoiando mutuamente, 

inclusive do ponto de vista material

Angélica Carvalho - Espírito Santo

O grande avanço foi a ampliação durante 

a pandemia. Projetos para instalar novos 

Bancos de Leite no interior de Goiás

Renata Machado – Goiás

Pensando já em 2021, na nossa 

excelência, a gente definiu algumas coisas 

que vão ser importantes para avançar. A 

gente firmou parceria com o Comitê de 

Aleitamento porque tem representantes de 

várias entidades

Irenildes Rodrigues – Maranhão

A busca da excelência está na 

reaproximação com a Secretaria de 

Estado de Saúde do MS, possibilitando 

que outras regiões do estado conheçam o 

trabalho da Rede

Marcos Vinícius – Mato Grosso

Parceria com os órgãos públicos 

(Vigilância Sanitária, Secretaria Estadual 

de Saúde, Corpo de Bombeiros). Isso tudo 

nos impulsiona a tentar cumprir o que a 

gente estabeleceu na Carta Brasil 2018

Elizabete Kamiya – Mato Grosso do Sul

Nesse ano de pandemia, nós nos 

preocupamos com a capacitação dos 

funcionários de BLH e PCLH. Nós 

tivemos várias participações em grandes 

eventos de forma virtual

Márcia Alves Pereira – Minas Gerais

O fortalecimento das medidas preventivas, 

das medidas de segurança, a nossa 

parceria com os Bombeiros que 

continuou... E a preocupação dos 

bombeiros em manter essa segurança na 

coleta

Vanda Marvão – Pará

Conseguimos fortalecer a certificação, 

implantamos três postos de coleta e 

fortalecemos também a assistência ao 

aleitamento materno

Thaíse Ribeiro – Paraíba

O envolvimento e a articulação da nossa 

Secretaria Estadual de Saúde neste ano. 

Nós tivemos um incentivo financeiro para 

aquisição de novos equipamentos, a nossa 

rede tecnológica dos BLHs

Anelise Vieczorek – Paraná

Fizemos exatamente o que a Cocam/MS e 

a rBLH-BR fizeram, no sentido de gerar 

ações coordenadas, de cooperação mútua, 

articuladas, para empoderar as tomadas 

de decisão na Rede Pernambucana de 

BLHs

Vilneide Maria Santos – Pernambuco

Um dos pontos principais consistiu em 

efetivar a abertura de novos PCLHs para 

melhorar a cobertura e a assistência à 

mãe lactente

Maria do Consolação – Piauí

A troca de conhecimento e protocolos 

entre os BLHs e os PCLHs. Isso foi 

primordial para as ações de segurança 

entre os profissionais e doadoras durante 

as consultas, a coleta de leite em 

domicílio; chegando ao ponto de 

aumentar a doação de leite nesse período

Mônica Conceição  Souza - Rio de 

Janeiro

Logo no início da pandemia, houve muita 

movimentação, muita dúvida, mas depois 

da emissão da nota técnica da rBLH-BR, 

nó tivemos um momento de aumento da 

captação de leite

Adriana Cristina – Rio Grande do 

Norte

O aprimoramento através das lives, dos 

cursos virtuais; tudo isso para buscar a 

excelência, que todos esses BLHs 

trabalhem com o mesmo processo 

unificado

Kátia Rospide - Rio Grande do Sul

Nós tivemos o fortalecimento dos nossos 

serviços através do estabelecimento de 

parcerias com várias instituições, em 

particular as instituições de ensino 

superior da rede privada e da UFRO, 

como campos de estágio para graduação 

e para as residências multiprofissionais; o 

que agrega valor e traz incentivo às 

pesquisas científicas

Edilene Macedo – Rondônia

A Comissão Estadual de BLHs de SC se 

fortaleceu, com bastante união e troca de 

experiências, além da fraternidade dos 

BLHs, daqueles que tinham pouco estoque 

e daqueles que eram mais abastecidos, a 

gente teve ajuda e compartilhamento

Claudia Bortolazzo – Santa Catarina

Ações como a criação de PCLHs nas 

UBSs e parcerias público-privadas foram 

a temática forte da nossa Rede em 2020

Andrea Fernandes - São Paulo

A gente está fortalecendo as reuniões 

trimestrais da Comissão Estadual de 

BLHs e o Comitê Estadual de Aleitamento 

Materno

Walkíria Pinheiro – Tocantins
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Artigo

Certificação da Qualidade em BLH: um Programa Fiocruz para o SUS

O Programa Fiocruz de Certificação da Qualidade em Bancos de Leite Humano para o Sistema

Único de Saúde é um importante componente na política pública que envolve a Segurança

Alimentar e Nutricional no Contexto da Atenção Neonatal. Seus eixos vão ao encontro da

certificação do grau de conformidade alcançado pelos BLHs, no cumprimento do disposto nas

Normas Técnicas da Rede Global de Bancos de Leite Humano (RDC-171).

O primeiro eixo é a Certificação da Aptidão do Quadro Funcional para os Processos de Trabalho

em BLH, que avançou muito em 2020. Desde a etapa inicial de inscrição na plataforma de Ensino

a distância da rBLH, passando pela atualização e reformulação dos conteúdos, avaliações e

processo de certificação.

Com uma metodologia de avaliação dinâmica e mensal de todos os BLHs que fazem parte da

Rede Brasileira, o segundo eixo, a Certificação da Informação – Credenciamento, confirma a

qualidade da informação inserida no Sistema de Produção. Com a taxa de 90% dos BLHs

credenciados entre julho e novembro de 2020, a rBLH-BR compartilha uma visão horizontal

sobre sua atuação, em que a certificação da informação é reconhecida por todos.

O terceiro e o quarto eixos, em fase final de desenvolvimento, são a Certificação de Instalações e

Equipamentos e estão com a proposta de utilizar dispositivos móveis para capturar dados de

equipamentos e instalações dos BLHs. A incorporação dessa tecnologia permitirá avaliações mais

rápidas e de baixo custo, contribuindo ainda mais à melhoria da qualidade do parque tecnológico

e infraestrutura física dos BLHs.

As Certificações de Produtos e Processos completam o rol do Programa, como quinto e sexto

eixos, com o objetivo de garantir a qualidade e a confiabilidade dos dados produzidos no âmbito

da Rede. O monitoramento contínuo permite avaliar o desempenho e identificar desvios nos

processos. A ideia central é possibilitar ações corretivas e preventivas, obtendo-se a padronização

das atividades e tomadas de decisão qualificadas.

Isso tudo só acontece por meio de coparticipação, corresponsabilidade, empatia e

compartilhamento de conhecimento entre os diferentes atores da rBLH. O Programa Fiocruz de

Certificação da Qualidade em Bancos de Leite Humano para o SUS é mais um componente

estratégico no caminho da busca pela excelência, de fazer bem e cada vez melhor.

Jonas Borges da Silva é responsável pelo Laboratório de Controle de Qualidade do Centro de

Referência Nacional (BLH-IFF/Fiocruz)

A partir do alto, à esqueda: Alejandro Rabuffetti, Danielle Aparecida da Silva, Hélio Pinto, Irenildes Costa, Jonas Borges, João Aprigio, Letícia

Costa, Mariana Simões, Thaíse Ribeiro, Vanda Marvão, Vanessa Paz e Walkíria. Alguns dos muitos profissionais da rBLH-BR que participaram

do I Encontro Nacional das Redes Estaduais e Distrital de Bancos de Leite Humano

Curtas

Primeiro curso de 2021

“BLH301: Processamento e Controle de

Qualidade do Leite Humano I: teoria e

prática em diálogo – Modalidade a

distância” teve 922 inscrições, sendo 626

aceitas, seguindo os critérios que foram

estabelecidos e apresentados previamente à

Rede. Essa edição será voltada aos

profissionais vinculados aos BLHs ou

PCLHs que ainda não fizeram o curso e

atuam diretamente no caminho do leite

humano.

Também para 2021...

A Rede Brasileira de Bancos de Leite

Humano já está pensando no primeiro

evento de 2021. Na sessão “Pensando

juntos o VII Congresso Brasileiro de

Bancos de Leite Humano / IV Fórum de

Cooperação Técnica Internacional em

Bancos de Leite Humano ABC/Fiocruz

Ministério da Saúde: I Reunião

Preparatória”, a Rede conversou sobre

ideias e sugestões iniciais de temas

relevantes para o Congresso.

Acesso à informação

O I Encontro Nacional das Redes Estaduais

e Distrital de Bancos de Leite Humano

contou com diversas apresentações e todas

estão disponíveis no portal rBLH. Clique

aqui e confira!

#juntossomosmaisfortes                                                                                     #orgulhodeserrblh 

https://rblh.fiocruz.br/confira-o-que-aconteceu-no-i-encontro-nacional-das-redes-estaduais-e-distrital-de-bancos-de-leite

