
ATIVIDADES DA SEMANA DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO NA REDE 

CAPIXABA DE BANCO DE LEITE 

 

BANCO DE Leite do HUCAM – Centro de Referencia Estadual 

16/05 – HOMENAGEM AS DOADORAS, COM ENTREVISTA AO Vivo na TV 

Vitoria as doadoras de maior volume do ano de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 a 21/05 – visitas nas UBS para sensibilização de profissionais da atenção 

primaria na captação de doadoras. Palestras, rodas de conversas, cadastro de 

doadoras 

 

 

 

 

 

 

 



 

20/05 – Entrevistas nas Rádios America e radio UVV 

25/05  - TV VITORIA faz chamada para doação de leite no estado - Bancos de 

Leite materno do Espírito Santo precisam de doações para conseguir suprir 

demanda  

26/05 – Encerramento da semana de Doação  com evento do PET saude e 

rede de Atenção;  Inauguração da nova área física do Posto de Coleta da 

Promatre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Café da manha com doadoras na Maternidade Promatre 

 

 

 

 

 

 

 



Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia 

 Quarta-feira (21/05/14) - Café da manhã especial para nossas doadoras 
de leite materno, sendo realizada uma roda de conversa com a 
participação da nutricionista Patrícia Casagrande. Além de 
entregarmos para cada uma das doadoras um certificado de 
agradecimento pelas doações realizadas e um presente personalizado 
como forma de homenagem; 

 Quinta-feira (22/05/14) - Realização da rota para captação de leite 
materno, sendo entregue para cada doadora um certificado de 
agradecimento pelas doações e um presente personalizado; 

 Sexta-feira (23/05/14) - Palestra sobre amamentação para as puérperas 
internadas na Maternidade do Hospital da Santa Casa e os pais dos 
recém-nascidos, reforçando a importância do apoio à amamentação. 
Divulgação das ações do Banco de Leite do Hospital, com entrega de 
folder explicativo e lembrancinha personalizada para os participantes. 

 - Inauguraçao da nova área física do Banco de Leite Humano 

 

 Agradecemos a oportunidade de participarmos desse evento de tamanha 
importância para nossa sociedade. E que a Semana Nacional de Aleitamento 
Materno também seja um sucesso. 

 

 

 



BANCO DE LEITE DO HOPSPITAL DA POLICIA MILITAR DO ES 

 

Promoveram cursos para gestante 

Entrevista no programa de TV da Sonia Venâncio 

 

BANCO DE LEITE DO HOSPITAL INFANTIL 

 Entrevistas nas rádios divulgando a importância do aleitamento materno e da 

doação de leite humano. 

Inauguração da sala de coleta na UTIn e da sala de apoio a MTA 



BANCO DE LEITE DE COLATINA 

Em comemoração à semana da Doação de leite materno, o Hospital 

Maternidade São José apoiou mais um evento de proteção, promoção e apoio 

ao Aleitamento materno, com  o início das atividades do" GRUPO DE APOIO À 

AMAMENTAÇÃO"organizado pelo Banco de Leite Humano "Madre Gertrudes 

de São José", com atendimento estendido à gestantes, nutrizes, apoiadores e 

profissionais de saúde. O grupo se reúne semanalmente, no HMSJ, toda 2ª 

feira, às 14h, onde a equipe do BLH realiza informações dinâmicas e interativas 

sobre vários aspectos da amamentação.  

Em anexo, fotos do 1º encontro, realizado com a participação de 21 mães, 01 

pai e 02 avós com bebês internados na UTIN.  

 

 

 


