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A XX semana Mundial de Aleitamento Materno do BLH  
Anita Cabral foi recheada de eventos. A abertura solene  
aconteceu no auditório do CEFOR com muitas atrações,  
palestras e a presença de toda a Rede Paraibana de 
 Bancos de Leite. 
A Diretora do CERBLHANC, Thaíse Ribeiro, foi à anfitriã 
do evento onde esclareceu aos presentes a importância 
do aleitamento materno para a redução da mortalidade 
infantil, além de anunciar as estratégias para o crescimento 
da Rede Paraibana, usando a tática da abertura dos Postos            Thaíse Ribeiro (diretora CERBLHANC) 
de Coleta para oferecer o serviço para todos os municípios do estado. 
Tivemos homenagens às mães doadoras com um vídeo de incentivo ao Aleitamento Materno. 
Trouxemos também uma homenagem para a madrinha do evento a Primeira Dama Pâmela 
Bório. Participou do mesmo modo o coral da Unigente onde homenagearam as mães com uma 
linda canção “Mamãe Querida” uma adaptação da música de Victor e Léo “Fada”. 
 

 
Coral Unigente homenageando as mães doadoras 

Quem esteve presente também foram os Anjos da Enfermagem trazendo alegria e 
descontração para o evento, realizaram uma apresentação sobre ‘A importância do 
Aleitamento Materno’ de forma cômica conseguiram conscientizar os presentes de que 
amamentar é importante tanto para a saúde das mães quanto a dos bebês. 

 

 

 

  

 



 

Anjos da Enfermagem 

O evento do dia 01/08 continuou à tarde com a abertura do Posto de Coleta do Hospital 
Regional de Itabaiana com uma palestra sobre Políticas de Bancos de Leite, ministrada por 
Thaíse Ribeiro (Diretora do CERBLHANC) onde tirou dúvidas sobre aleitamento materno 
conscientizando todos os profissionais do hospital a abraçarem essa causa.  

   

 Palestra sobre Políticas de BLH.            Publico assistindo a palestra.      Comissão do Hospital Regional de Itabaiana 

Na terça, dia 03/08 tivemos o Encontro do IHAC, onde foi abordado a importância dos 
Hospitais Amigo da Criança e como os que ainda não são certificados poderiam fazer para 
conseguir o selo de certificação.  

   

Estavam presentes os gestores e representantes dos hospitais Estaduais e Municipais com 
Leitos Obstétricos, muitos deles foram recertificados com o Selo do IHAC oferecido pelo 
Ministério da Saúde. A Maternidade Frei Damião foi Homenageada por ter sido o primeiro 
Hospital a conseguir a certificação no estado em 1996. 

                             

     Homenagem a Maternidade Frei Damião                   Diretora Geral da Frei Damião Fátima Medeiros e Diretora Administrativa Morgana.    



 

Durante a semana tivemos a abertura de mais dois postos de coleta, na quarta, dia 03/08 em 
Solânea no Hospital Drº Francisco Assis de Freitas, onde tivemos uma rápida palestra sobre a 
conscientização do serviço. 

           

Diretor Geral do Hospital Dr         Comissão do Hospital Dr Francisco de Assis,                        Enfermeiros responsáveis  
Francisco Assis de Freitas.              e dos BLHs Anita Cabral e Merijane Claudino Silva.           pelo Posto de Coleta. 
 
Outro Posto inaugurado foi na quinta, dia 04/08 em Santa Luzia no Hospital e Maternidade 
Sinhá Carneiro, onde tivemos uma linda inauguração, muitas pessoas prestigiaram o evento, 
como o corpo clínico do hospital, alunos de enfermagem, secretários de saúde e educação da 
região.  

 

 

 

 

 

 

Comissão Estadual CERBLHANC e                                 Frente ao posto de Coleta em Cerimônia de  
Diretoria do Hospital Sinhá Carneiro.                           abertura. 

  
Finalmente Inaugurado o posto de Coleta.            Comissão dentro do Posto de Coleta visitando as 
                                                                                novas instalações. 

 

Após a inauguração tivemos uma palestra sobre Políticas de Bancos de Leite com Thaíse 
Ribeiro, onde todos participaram, tirando duvidas e ficando cientes do trabalho promovido 
pelos Postos de Coleta. Ao fim tivemos um coffe Break para os convidados. 

 



 

 

 

 

 

 

A XX Semana Mundial de Aleitamento Materno foi encerrada na sexta, dia 05/08 em Patos na 
Maternidade Drº Peregrino Filho em parceria com o Banco de Leite Vilani Kehrle, onde tivemos 
duas palestras sobre Manejo clínico com Thaíse Ribeiro (Diretora CERBLHANC) e sobre 
Controle de qualidade com Ubirajara Vieira (Diretor Técnico do CERBLHAC).  

   

                         Convidados aguardando o inicio do evento.        Comissão do Banco de Leite Vilani Kehrle 
                                                                                                              e a Diretora do CERBLHANC Thaíse Ribeiro. 

  
                       Comissão do CERBLHANC                          Mesa formada por Thaíse Ribeiro (Diretora 
                                                                                                CERBLHANC),  
 
A XX Semana Mundial foi um evento maravilhoso, realizado em todo o Estado por toda Rede 
Paraibana de Bancos de Leite Humano, a Comunicação que foi o tema presente este ano foi 
extremamente explorada, por meio das palestras, dos eventos e da abertura dos Postos de 
Coleta para destrinchar o serviço na Paraíba e fazer a rede crescer e se consolidar em todo o 
estado. 

 


