
PROGRAMAÇÃO AGOSTO DOURADO 

De 01 a 29 de agosto de 2020 

Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista e Secretaria de Saúde Municipal 

Para conscientizar sobre a necessidade da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, foi 
criado o Agosto Dourado. Assim, as ações de saúde neste mês se voltam para a importância 
desse alimento para o desenvolvimento sadio de bebês e crianças. 

A ideia é a mesma do Outubro Rosa e do Novembro Azul, ou seja, um movimento para alertar 
a população sobre um tema de extrema importância, mobilizando, para isso, sociedade, 
órgãos públicos e privados e instituições de saúde. 

SMAM – 2020 

Diversas atividades acontecerão dentro da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista 
para conscientizar as questões do Aleitamento Materno, em tempos de Pandemia. A Semana 
Mundial de 2020, que acontecerá entre os dias 01 a 07 de agosto de 2020, se concentrará no 
impacto da alimentação infantil no meio ambiente, nas mudanças climáticas e na necessidade 
urgente de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno para a saúde do planeta e de 
seu povo. 

Os setores que irão participar é o BLH (Banco de Leite Humano), Pediatria, Centro Obstétrico (a 
confirmar), Unidade Neonatal, Alojamento Canguru e Enfermarias, além do GTH com um 
projeto online que vem atender a demanda externa que não tem comparecido as unidades 
hospitalares, por conta do período de isolamento social. 

Atividades: 

Abertura – Dia 03 de agosto de 2020  
Musical Itinerante no Hospital, dentro dos protocolos de segurança Covid-19 
Horário a definir. 
Músicos da Polícia Militar 
 
Webinário “A Amamentação Salvando a Saúde do Planeta” e a Estreia do filme com as 
doadoras do BLH (Banco de Leite Humano) de Vitória da Conquista - A amamentação para 
um planeta saudável: 

Data 08 de agosto de 2020, sábado. 
Das 09h às 12h00  
 
Objetivos: Principais nomes da Amamentação, no Brasil, realizarão um Webinário sobre 
Amamentação em Tempos de Covid e que estão ligadas a Rede Brasileira do BLH (Banco de 
Leite Humano). Esta ação será para todos os tipos de profissionais da saúde, estudantes e o 
público em geral que tenham interesse em saber sobre aleitamento materno, em tempo de 
pandemia. 

Onde será apresentada: Será apresentada pela plataforma do Youtube da Prefeitura. As 
convidadas receberão um link (Zoom ou Meet) para realizar a conferência, com hora marcada. 

As Mediadoras serão as Dras. Aline Bispo e Sarah Mináh, representantes do BLH de Vitória da 
Conquista e Pediatras do Hospital Esaú Matos. 

https://blog.medicalway.com.br/cardiotocografia-entenda-a-importancia-para-a-saude-do-bebe/


Convidadas e Currículo:  

Vilneide Diegues Serva - Possui graduação em pela Universidade Federal de Pernambuco 
(1978) e mestrado - University of London (1985). Atualmente é médica plantonista do Instituto 
Materno Infantil de Pernambuco, tutora do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de 
Saúde e professor assistente mag ii sup c da Universidade de Pernambuco. Tem experiência na 
área de Medicina, com ênfase em Saúde Materno-Infantil. Membro do Comitê Nacional de 
Aleitamento Materno do Ministério da Saúde de 2011 até a presente data, membro do Grupo 
Técnico da Iniciativa Hospital amigo da Criança, GT IHAC, do Ministério da Saúde de 2013 até a 
presente data, membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade 
Brasileira de Pediatria - DCAM SBP - 2016-2019, reconduzida como Membro do Departamento 
Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria - DCAM SBP para o 
triênio 2019-2022, coordenadora do Centro de Referência para o Ministério da Saúde para 
Bancos de Leite Humano para o estado de Pernambuco - o Banco de Leite Humano e Centro de 
Incentivo ao Aleitamento Materno do IMIP, presidente do Departamento Científico de 
Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de Pernambuco - DCAM - SOPEPE 2016-2019, 
reconduzida como presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno do 
Sociedade Pernambucana de Pediatria - DCAM - SOPEPE para o triênio 2016-2022 e regente da 
Disciplina de Pediatria da Universidade de Pernambuco - UPE de 2014 - 2018. 
 
Danielle Aparecida da Silva 
Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Salgado de Oliveira (1995), 
mestrado em Microbiologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2000) e doutorado 
em Ciência da Saúde da Criança e da Mulher - Fiocruz/ Instituto Fernandes Figueira (2009). 
Atualmente é tecnologista pleno da Fundação Oswaldo Cruz. Tem experiência na área de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Microbiologia de Alimentos, atuando 
principalmente nos seguintes temas: leite humano, controle de qualidade, banco de leite, 
processamento e como consultora técnica da Rede Ibero-americana de BLH. Atualmente 
coordenando o Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano, IFF/Fiocruz 
 
Miriam Oliveira dos Santos 
Possui graduação em Medicina pela Universidade Severino Sombra (1991). Atualmente é 
Coordenadora de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano - Secretaria de Estado de 
Saúde do Distrito Federal, Responsável Médica do BLH do Hospital Regional de Santa Maria, 
Médica Pediatra - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; Docente Disciplina de 
Prática de Pediatria da UCB e do Internado de Pediatria - Universidade Católica de Brasília. 
Representante da Região Centro-Oeste na Comissão Nacional de Banco de Leite Humano. 
Consultor Técnico Científico da Rede BLH do Brasil e da Rede Global de BLH. Experiência na 
área de Medicina, com ênfase em Pediatria, Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano. 
 
Lizandra Santos 
Enfermeira e foi Coordenadora do Banco de Leite Referencia do Estado da Bahia, do Hospital 
Cleriston Andrade. 
 
Programação: 

09h – Abertura com a apresentação dos vídeos com as doadoras  
09h10 – “Aleitamento Materno em Tempos de Pandemia”, Dra. Vilneide Serva 
09h50 – “Doação de Leite Humano em Tempo de Covid”, Dra. Danielle da SIlva 
10h30 – “Amamentação para um planeta saudável”, Dra. Miriam dos Santos 
11h10 –11h50 – “Mitos e Verdades sobre a Amamentação”, Lizandra Almeida 
11h50 – Encerramento 



 
Encerramento do Agosto Dourado 

Dia 29 de agosto de 2020  
Das 08h às 11h  
Praça Normal 

Drive Thru – Apoiar a amamentação para um Planeta mais saudável 

Será realizada um Drive Thru, na Praça Normal. Todas as pessoas que tenham bebês recém-
nascidos receberão kits (dentro das normas) com instruções sobre aleitamento materno. Os 
pais não precisarão sair de seus carros, para evitar aglomerações. Terá música ao vivo para os 
transeuntes e passeantes, além de mimos e brindes para os bebês e pais. 


