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Apresentação

A criação da Rede de Bancos de Leite Humano da Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa (rBLH-CPLP) começou a 
ser discutida em 22 de maio de 2017, às margens da 70ª As-
sembleia Mundial da Saúde. Na oportunidade, os Ministros 
da Saúde da CPLP receberam com satisfação a proposta de 
criação dessa rede temática para a Região, diante dos impac-
tos positivos da ação Banco de Leite Humano para a saúde 
pública dos países que a implementaram, no âmbito da Rede 
Global de Bancos de Leite Humano.
  
Ainda em 2017, no dia 26 de outubro, em Brasília, foi realiza-
da a IV Reunião de Ministros de Saúde da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, onde foi aprovada a Resolução 
de criação da rBLH-CPLP, e que deu início à sua construção. 
foram destacadas as experiências exitosas da ação Banco de 
Leite Humano nos países da CPLP que já dispõem de BLH, 
como o Brasil, Cabo Verde e Portugal, bem como o alinha-
mento aos eixos estratégicos do Plano Estratégico de Coope-
ração em Saúde (PECS-CPLP).

Vale ressaltar que a contribuição inegável da Rede Global 
de Bancos de Leite Humano para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), no que diz respeito à 
redução da morbimortalidade infantil e à promoção do alei-
tamento materno, confere legitimidade à rBLH- CPLP para 
atuar como uma estratégia em favor dos compromissos dis-
postos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
do setor saúde, particularmente no que se refere os ODS 3 
e 17.

Diante desse contexto, no período de 15 a 17 de outubro de 2018, foi realizada a I Reunião de Bancos 
de Leite Humano da CPLP, que teve o objetivo de estabelecer o Plano de Trabalho para a rBLH-CPLP, 
dando, assim, consecução e concretude à Resolução de sua criação. A reunião foi realizada em Cabo 
Verde, segundo país a implementar a ação BLH no âmbito da Comunidade. Participaram do evento 
representantes de instituições de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e 
Príncipe, onde tiveram a oportunidade de trocar experiências e conhecimentos.

O evento foi organizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/MS), Assessoria de Assuntos Inter-
nacionais (AISA/MS), ambas do Ministério da Saúde do Brasil, e Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC/MRE) e pelo Ministério da Saúde e Segurança Social de Cabo Verde.
 
Este exemplar da Série Documentos – Edição especial rBLH-CPLP tem o propósito de documentar 
este primeiro e importante espaço de implantação da rBLH-CPLP. Nele estão reunidos fotos, textos, 
vídeos, apresentações e repercussões na imprensa sobre o evento. 

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Mesa composta por autoridades do Brasil e de Cabo Verde na Solenidade de Abertura
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A Declaração Universal de Direitos Humanos esta-
beleceu o direito à vida, que é o primeiro e mais ele-
mentar dos direitos fundamentais do ser humano. 
Nesse contexto, torna-se importante trabalhar o di-
reito ao aleitamento materno e à nutrição adequa-
da como uma questão de direito fundamental, por 
se tratar não apenas de um fator de sobrevivência 
para recém-nascidos, como também de um recurso 
natural e sustentável capaz de definir a qualidade 
de vida que terá um indivíduo. Cabem aos tomado-
res de decisão, o papel de garantir o acesso ao lei-
te humano como salvaguarda da vida de milhares 
de recém-nascidos do mundo inteiro e, além disso, 
contribuir para o desenvolvimento sustentável em 
suas diversas dimensões. 

Diante do lema da Agenda 2030: “Não deixar nin-
guém para trás”, faz-se importante trabalhar em 
conjunto e alinhado aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável para que a saúde da mulher e da 
criança sejam contempladas na política pública de 
cada um dos países da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa. Utilizar a experiência do traba-
lho em rede praticado pela Rede Global de Bancos 
de Leite Humano se configura em uma estratégia 
para fortalecer esse processo, tal qual destacado 
por 20 países na declaração denominada Carta de 
Brasília 2015:

Programa da I Reunião da rBLH-CPLP
15 a 17 de Outubro de 2018

“[...] os avanços alcançados nos países que implemen-
taram Banco de Leite Humano conferem legitimidade 
para propor a Rede Global de Bancos de Leite Humano 
como uma associação global em favor dos compromis-
sos dispostos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável do setor saúde, em seu âmbito de atua-
ção.”

Com essa perspectiva, a Rede de Bancos de Leite Hu-
mano da Comunidade de Países de Língua Portugue-
sa (rBLH-CPLP) começou a ser construída em 22 de 
maio de 2017, às margens da 70ª Assembleia Mundial 
da Saúde. Na oportunidade, os ministros da saúde da 
CPLP, reunidos em Genebra, deliberaram pela criação 
da Rede, devido ao inegável impacto positivo da atu-
ação dos Bancos de Leite Humano (BLHs) na área de 
saúde infantil.

À luz da Agenda 2030, os ministros concordaram quan-
to à importância de aprofundar acordos políticos-di-
plomáticos em saúde entre os membros da Comuni-
dade, fortalecendo o Plano Estratégico de Cooperação 
em Saúde (PECS/CPLP). As estratégias de cooperação 
passam, então, a ter como foco principal a implemen-
tação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) nº 3 - Assegurar uma vida saudável e promover 
o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.
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Segunda-Feira – 15/10/2018 

Sessão I: Abertura 

9:00h – Solenidade de Abertura 
Mesa composta por autoridades de Cabo Verde, Brasil e CPLP 

10:00h – A Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP: 
    Uma Ação Estratégica no Âmbito da Agenda 2030. 
    João Aprigio Guerra de Almeida 

11:00h - Do Local ao Global: Gênese e Evolução da rBLH 
Apresentação de vídeo 

Intervalo: 11:45h às 14:00h 

Sessão II: Experiências de Bancos de Leite Humano na CPLP 

14:00h - Fórum 
Coordenador: Luciano Ávila 
         Angola (máximo de 15 minutos) 
         Elisa Gaspar 
         Moçambique (máximo de 15 minutos) 
         Sonia dos Santos Tembe Bandeira 
         Cabo Verde (máximo de 30 minutos) 
         Irina Spencer 
         Portugal (máximo de 30 minutos) 
         Teresa Tomé /Israel Macedo 
         Brasil (máximo de 30 minutos) 
         Miriam Oliveira dos Santos 
         Rede Global de Bancos de Leite Humano (máximo de 30 minutos) 
         Alejandro Guillermo Rabuffetti 

16:30h – Visita Exploratória ao Banco de Leite Humano do Hospital        
Agostinho Neto 
Coordenadora: Fernanda Azancoth 

Terça-Feira – 16/10/2018 

Sessão III: Leite Humano – Qualidade e Controle 
             8:00h - Fórum 
             Coordenador: Alejandro Guillermo Rabuffetti 
    Leite Humano – Alimento Inteligente 
                                   João Aprigio Guerra de Almeida 
   Leite Humano – Aspectos de Interesse Tecnológico 
                                   João Aprigio Guerra de Almeida 
                                   Segurança Alimentar na Atenção Neonatal 
                                   João Aprigio Guerra de Almeida 
                                   Uso Clínico do Leite Humano 
                                   Miriam Oliveira dos Santos 
Intervalo: 11:30h às 13:00h 
Sessão IV: Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 
             13:00h - Fórum 
             Coordenador: Luciano Ávila 
                Plataforma de Ensino a Distância da rBLH 
             Alejandro Guillermo Rabuffetti 
   Programa de Ensino da rBLH
                      João Aprigio Guerra de Almeida 
   Campanhas de mobilização social – Brasil e Distrito Federal 
                      Miriam Oliveira dos Santos 
   Telessaúde da rBLH
                     Alejandro Guillermo Rabuffetti 
   Portal da rBLH 
                      Miriam Oliveira dos Santos 
   Programa de Certificação da Qualidade em Bancos de Leite Humano 
                      João Aprigio Guerra de Almeida 
   Sistema Integrado de Gestão 
                     Alejandro Guillermo Rabuffetti 
   BLH Web
                      Miriam Oliveira dos Santos 
   Trajetória do Boletim da rBLH 
                     Alejandro Guillermo Rabuffetti

Programa da I Reunião da rBLH-CPLP
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Programa da I Reunião da rBLH-CPLP

Quarta-Feira – 17/10/2018

Sessão V: A Rede de Bancos de Leite Humano como Estratégia de Política Pública para Qualificação 
da Atenção Neonatal em Termos de Segurança Alimentar e Nutricional. 

8:00h – A rBLH-BR na Política Pública de Saúde do Brasil
 João Aprigio Guerra de Almeida

9:00h – Articulação do tema com o contexto da Saúde Pública dos países participantes
 Trabalho em Grupo

Intervalo: 11:30h às 13:00h 

Sessão VI: Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP – Construção da Agenda de Trabalho 

13:00h – Trabalho em Grupo 

16:00h – Pactuação da Agenda de Trabalho
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Síntese das Sessões
15 a 17 de Outubro de 2018

Sessão I: Abertura

No dia 15 de outubro, foi realizada a 
solenidade de abertura com a presen-
ça de autoridades do Brasil e de Cabo 
Verde. A mesa foi composta pelo Mi-
nistro da Saúde e da Segurança Social, 
Dr. Arlindo do Rosário; o Conselheiro 
em representação do Embaixador do 
Brasil em Cabo Verde, Dr. Mauricio 
Martins de Carmo; o Diretor Nacional 
dos Assuntos Políticos, Econômicos e 
Culturais, Dr. Júlio Morais; a Coordena-
dora Geral de Cooperação com a CPLP, 
em representação da Agência Brasileira 
de Cooperação (ABC/MRE), a Dra. Ales-
sandra Ambrósio; e o Coordenador da 
Rede Brasileira e Global de Bancos de 
Leite Humano, Dr. João Aprigio Guerra 
de Almeida. 

Na oportunidade, enviaram mensagens 
por vídeo o Diretor do Instituto Nacio-
nal de Saúde da Mulher, da Criança e 
do Adolescente Fernandes Figueira, Dr. 
Fabio Russomano; o Vice-presidente 
de Ambiente, Atenção e promoção da 
Saúde da Fiocruz, Dr. Marco Menezes; 
e o Diretor da Assessoria de Assuntos 
Internacionais do Ministério da Saúde 
do Brasil, Dr. Fabio Rocha Frederico.  
Ainda, durante a cerimônia de abertu-
ra, ocorreu a passagem simbólica da 
Presidência Pro-Tempore da agenda de 
saúde da CPLP do Brasil para Cabo Ver-
de para o período de 2018-2020.
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Sessão I: Abertura
Dr. Mauricio Martins de Carmo  
Conselheiro em representação do Embaixador do Brasil em Cabo Verde

“Falar da CPLP implica refletir sobre cooperação entre povos e desejo de promoção 
e desenvolvimento internacional efetivo, equilibrado e equitativo. Como sabemos, a 
Cooperação Técnica Internacional para o Desenvolvimento tem como base a promoção 
do respeito e a proteção da dignidade da vida de cada ser humano. Esses dois pilares 
ficam evidentes quando falamos de cooperação técnica em saúde. A ABC conta, en-
tre seus principais parceiros nacionais, a Fundação Oswaldo Cruz e, por meio dessa 
parceria, as iniciativas de implementação de BLH estão entre as mais importantes da 
Agência. ”

Dr. João Aprigio Guerra de Almeida  
Coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

“É muito difícil passar o real significado deste momento de forma resumida. Eu acre-
dito que duas palavras são fundamentais: obrigado e parabéns. Muito obrigado, Cabo 
Verde! Obrigado por ser um sócio de longa data na tarefa de construção da nossa 
Rede Global de BLH que, inicialmente começou na América Latina, chegando ao Caribe 
Hispânico, Península Ibérica e logo aos países africanos. Obrigado aos países da CPLP 
que unem esforços para a construção desta rede temática no âmbito da Região. Este 
momento, para nós, é um momento simbólico. É o momento da união de esforços que, 
mais uma vez, se reafirma no âmbito da Cooperação Sul-Sul, onde os nossos Ministé-
rios da Saúde dos nossos países se alinham de forma importante em torno da Agenda 
2030. Com esse espírito e com essa expectativa, começamos a impulsionar a nossa rB-
LH-CPLP, para que funcione como uma estratégia de qualificação da atenção neonatal 
em termos de segurança alimentar e nutricional para nossos pequeninos prematuros 
e recém-nascidos de baixo peso. A segunda palavra é parabéns. Parabéns, Cabo Verde, 
pelo trabalho desenvolvido, pelos profissionais de saúde do BLH do Hospital Agostinho 
Neto, pela brilhante rede de postos de coleta que está sendo implantada na cidade 
da Praia, pela iniciativa deste país de levar uma segunda unidade de BLH à ilha de São 
Vicente. Portanto, a segunda palavra é: parabéns!”

Dra. Alessandra Ambrósio  
Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE)

“Trabalhar em rede no âmbito da CPLP não é uma tarefa trivial, não é uma tarefa fácil. 
Mas o fato de sermos nove países com níveis de desenvolvimento diferentes, com ex-
periências e trajetórias diferenciadas, nos faz mais fortes. O fato de intercambiarmos 
conhecimentos, de intercambiarmos experiências, faz com que a ação da CPLP se torne 
muito efetiva e responda diretamente aos diferentes anseios e diferentes necessidades 
de cada Estado-membro. Qualquer ação no âmbito da CPLP demonstra que não esta-
mos sozinhos nessa trajetória. A irmandade que permeia as noçãs relações é fato, não 
é retórica. E isso, realmente, no âmbito das diferentes redes técnicas e temáticas que 
temos na área da saúde é demonstração cabal de que laços históricos e de solidarieda-
de podem resultar em ações concretas e efetivas.”

Dr. Arlindo do Rosário 
Ministro da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde

“É com muita humildade, mas também com muita determinação, que Cabo Verde 
procurará honrar com os compromissos que os nossos países, através dos ministros 
da saúde, acordaram no plano estratégico da cooperação na área da saúde aprovado 
em outubro de 2017. Trata-se, praticamente, de materializar um plano ambicioso, e a 
cooperação técnica na área da saúde como uma das mais fortes ações dos nossos es-
forços conjuntos, visando a melhorar a saúde de nossos países. Gostaria de destacar 
os aspectos que reforçam a governança dos nossos sistemas de sáude, explorando 
as prioridades dentro da ação conjunta definidas no PECS-CPLP e a inclusão dos ODS 
da Agenda de 2030 na agenda de nossa cooperação técnica, e por conseguinte, das 
nossas agendas nacionais para o setor saúde. Os BLHs  reforçam a nossa resposta 
para a saúde das crianças e a redução da taxa de mortalidade de infantil. A rede de 
BLH é efetivamente uma das iniciativas que mais contribuíram para o alcance dos 
ODM no que diz respeito à morbimortalidade infantil e à promoção do aleitamento 
materno promovendo soluções práticas que foram reproduzidas, expandidas e adap-
tadas para os nossos países. [...] Cabo Verde está e continuará firmemente engajado 
nos seus compromissos com a nossa Comunidade.”
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Sessão I: Abertura
Dr. Fabio Russomano  
Diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, 
da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

“Partindo de um objetivo local de grantir alimentação adequada 
aos nossos prematuros, o nosso BLH se expandiu ao ponto de 
propor contribuir para a implementação, monitorar e aperfeiçoar 
a política nacional de aleitamento materno em nosso país. Em 
conjunto com outras ações, as práticas recomendadas nessa po-
lítica tem  contribuído de forma significativa para a redução da 
mortalidade infantil em nosso meio, e mostraram um grande im-
pacto em outros países. A extensão da colaboração internacional 
da Fiocruz e do governo brasileiro para a implantação do BLH na 
CPLP, que hoje se consolida, é motivo de muito orgulho e é um 
marco na nossa história. Faço votos de uma longa e profícua cola-
boração e aprendizados mútuos.”

Dr. Marco Menezes  
Vice-presidente de Ambiente, Atenção e promoção da Saúde da Fiocruz

“Essa tem sido uma ação estratégica importante e histórica da 
relação da Fiocruz com a Secretaria de Atenção à Saúde do Minis-
tério da Saúde. A Rede de Bancos de Leite Humano tem sido uma 
ação estratégica importante também para a implementação de 
políticas públicas como a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Criança e a Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional em nosso país. Gostaria de parabenizar os dirigentes 
de todas as autoridades presentes pelo compromisso, e reafirmar, 
aqui, o compromisso da Fiocruz com a CPLP, que cada vez mais 
devemos aprofundar a nossa relação com os povos amigos e tam-
bém dizer a importância dessa ação, da Rede Global de Bancos 
de Leite Humano, e também de nosso país, para que possamos 
aprofundar o nosso compromisso com a Agenda 2030 da ONU.”

Dr. Fabio Rocha Frederico  
Diretor da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde do Brasil

“Gostaria apenas de mandar uma 
saudação calorosa do Brasil a todos 
vocês, e desejar um bom trabalho, 
desejar uma boa reunião, a primei-
ra reunião da Rede de Bancos de 
Leite Humano da CPLP, que é uma 
conquista de todos nós, e também 
reiterar o apoio brasileiro à presi-
dência Pro-tempore de Cabo Ver-
de. Enfim, desejo a todos um bom 
trabalho e boa sorte à presidência 
Pro-tempore.”

O vídeo “Cooperação técnica Internacional em 
Banco de Leite Humano: Do local ao global” 
narra a trajetória dos Bancos de Leite Huma-
no desde a sua implementação no Brasil até a 
sua expansão no cenário internacional. Neste 
vídeo, consta também depoimentos de profis-
sionais e representantes dos países membros 
da rBLH-Global.

O vídeo, além de contar sobre a ex-
pansão da rBLH no cenário internacio-
nal, apresenta depoimentos de mães 
de recém-nascidos e mulheres benefi-
ciados pelos BLHs.  
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Sessão I: Abertura
A Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP: Uma Ação Estratégica no Âmbito da Agenda 2030. João Aprigio Guerra de Almeida 
Nesta conferência o Dr. João Aprigio Guerra de Almeida apresenta como a rBLH-CPLP pode se configurar como uma importante estratégia que pode con-
tribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Ainda, é apresentada a metodologia de monitoramento dos ODS na rBLH.
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblh1.pdf


Sessão I: Abertura
A Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP: Uma Ação Estratégica no Âmbito da Agenda 2030. João Aprigio Guerra de Almeida
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Sessão I: Abertura
A Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP: Uma Ação Estratégica no Âmbito da Agenda 2030. João Aprigio Guerra de Almeida
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Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Elisa Gaspar - Angola
Foi apresentado o estado da arte da implantação do primeiro BLH de Angola, localizado na 
Maternidade Lucrécia Paim de Luanda. Na oportunidade, foram expostas fotos das instalações do BLH.
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Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Rafael Joaquim – Moçambique
A apresentação versou sobre a trajetória da implantação do primeiro BLH de Moçambique e sobre as contribuições 
esperadas para a saúde pública do país. Abaixo, foto do BLH do Hospital Central de Maputo.
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Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Irina Spencer – Cabo Verde
Foi apresentada a experiência cabo-verdiana com o BLH do Hospital Dr. Agostinho Neto, localizado na capital Praia. Na oportunidade, foi falado sobre o processo de implementação do 
BLH em Cabo Verde, suas principais atividades, o Sistema de Gestão e Informação da rBLH, e os pontos fortes e fracos a serem superados. 
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp2.pdf


Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Irina Spencer – Cabo Verde
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Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Teresa Tomé – Portugal
A apresentação trouxe a experiência de Portugal com Banco de Leite Humano e Aleitamento Materno 
a partir do trabalho desenvolvido pelo BLH da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.   
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Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Teresa Tomé – Portugal

31 32



Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Israel Macedo - Portugal
A apresentação teve como foco as vantagens da ação BLH da Maternidade Alfredo da Costa para a saúde pública de 
Portugal, destacando os benefícios do leite humano para os recém-nascidos e as atividades cotidianas do BLH.

33 34

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp4.pdf


Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Israel Macedo - Portugal
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Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Miriam Oliveira dos Santos  - Brasil 
A apresentação abordou a trajetória dos Bancos de Leite Humano no Brasil, a mudança de modelo, a criação da Rede Brasileira de BLH 
e as bases para a expansão em todo o território brasileiro,  e principais parceiros ao longo da História.                  
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp5.pdf


Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Alejandro Rabuffetti - Rede Global de Bancos de Leite Humano
A palestra “Rede Global de BLH: Evolução e perspectivas de uma rede de proteção à vida” abordou a evolução da rBLH-BR 
e seu processo de internacionalização até a institucionalização da Rede Global de Bancos de Leite Humano. 
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp6.pdf


Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Alejandro Rabuffetti - Rede Global de Bancos de Leite Humano
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Sessão II: Experiências em Bancos de Leite Humano na CPLP
Alejandro Rabuffetti - Rede Global de Bancos de Leite Humano
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Sessão II: Visita Exploratória ao BLH do Hospital Agostinho Neto

O BLH do Hospital Agostinho Neto, localizado na cidade da Praia, em Cabo Verde, foi inau-
gurado no dia 1º de agosto de 2011, com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação e 
da Fundação Oswaldo Cruz. Até dezembro de 2017, o BLH alcançou resultados bastante 
expressivos, como 21.743 mulheres assistidas em aleitamento materno e 3.175 recém-
-nascidos beneficiados com leite humano.
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Sessão III:  Leite Humano – Qualidade e Controle
João Aprigio Guerra de Almeida - Brasil
A apresentação deu ênfase à qualidade e ao controle do leite humano, abordando as principais características do leite, sua composição e variações. 

47 48

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp7.pdf


Sessão III:  Leite Humano – Qualidade e Controle
João Aprigio Guerra de Almeida - Brasil 
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Sessão III:  Leite Humano – Qualidade e Controle
João Aprigio Guerra de Almeida - Brasil 
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Sessão IV:  Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
Plataforma de Ensino a Distância da rBLH - Alejandro Rabuffetti 
Foi apresentada a plataforma de Ensino a Distância da rBLH, trazendo um panorama dos seus cursos, conteúdos e funcionalida-
des. As Comunidades Virtuais também foram um tema da apresentação.
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp8.pdf


Plataforma de Ensino a Distância da rBLH - Alejandro Rabuffetti 

Sessão IV:  Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
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Sessão IV:  Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
Campanhas de mobilização social – Brasil e Distrito Federal - Miriam Oliveira dos Santos
A apresentação mostrou como foram implementadas campanhas de mobilização social em favor da doação de leite humano 
e aleitamento materno no Brasil e no Distrito Federal, e sua importância para a ação BLH.
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https://www.youtube.com/watch?v=_6maXKzVuQY
https://www.youtube.com/watch?v=XtXcZ1lNKAo
https://www.youtube.com/watch?v=BeZie2PYVWk
https://www.youtube.com/watch?v=FgJ0oFqWcyw
https://www.youtube.com/watch?v=Uec0_Z9pttA
https://www.youtube.com/watch?v=170cAkZgKdM
https://www.youtube.com/watch?v=Uec0_Z9pttA
https://www.youtube.com/watch?v=ol-dRYws52E
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp9.pdf


Telessaúde da rBLH - Alejandro Guillermo Rabuffetti 
O Telessaúde da rBLH foi apresentado de modo a dar a conhecer sobre sua potencialidade no compartilha-
mento do conhecimento no âmbito do Aleitamento Materno e dos BLHs e sua importância para a rBLH.

Sessão IV:  Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp10.pdf


Telessaúde da rBLH - Alejandro Guillermo Rabuffetti 

Sessão IV: Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
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Sessão IV: Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
Portal da rBLH - Miriam Oliveira dos Santos 
O Portal foi apresentado como uma importante ferramenta de Comunicação e Informação, no qual reúne documentos técnicos, marcos 
regulatórios, informações gerais dos BLHs, Postos de Coleta, notícias que ocorrem no cotidiano dos BLHs, dentre outros.

https://rblh.fiocruz.br/rede-blh
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         Sessão V: A rBLH como Estratégia de Política Pública para Qualificação da 
                   Atenção Neonatal em Termos de Segurança Alimentar e NutricionalA rBLH-BR na Política Pública de Saúde do Brasil

João Aprigio Guerra de Almeida 
A apresentação deu ênfase à trajetória da experiência brasileira nos seus mais de 30 anos de Banco de Leite Humano como política pública 
para o Sistema de Saúde do país, destacando os elementos estruturantes e a inovação constante que permeiam a rBLH-BR.
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         Sessão V: A rBLH como Estratégia de Política Pública para Qualificação da 
                   Atenção Neonatal em Termos de Segurança Alimentar e NutricionalA rBLH-BR na Política Pública de Saúde do Brasil
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A rBLH-BR na Política Pública de Saúde do Brasil
João Aprigio Guerra de Almeida

         Sessão V: A rBLH como Estratégia de Política Pública para Qualificação da 
                   Atenção Neonatal em Termos de Segurança Alimentar e Nutricional
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A rBLH-BR na Política Pública de Saúde do Brasil
João Aprigio Guerra de Almeida

         Sessão V: A rBLH como Estratégia de Política Pública para Qualificação da 
                   Atenção Neonatal em Termos de Segurança Alimentar e Nutricional
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A rBLH-BR na Política Pública de Saúde do Brasil
João Aprigio Guerra de Almeida

         Sessão V: A rBLH como Estratégia de Política Pública para Qualificação da 
                   Atenção Neonatal em Termos de Segurança Alimentar e Nutricional
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A rBLH-BR na Política Pública de Saúde do Brasil
João Aprigio Guerra de Almeida

         Sessão V: A rBLH como Estratégia de Política Pública para Qualificação da 
                   Atenção Neonatal em Termos de Segurança Alimentar e Nutricional
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A Sessão VI consistiu na realização de discussões em grupo com a perspectiva de construir uma agenda de trabalho. O produto final foi o planejamento 2018-
2021 para a rBLH-CPLP no qual foram consensuadas as seguintes ações para o período:  Criação do SIG – rBLH-CPLP, com reuniões mensais; Criação da comu-
nidade virtual da rBLH-CPLP; Definição de estratégias comunicacionais para a rBLH-CPLP– portal, campanhas de mobilização social em favor do aleitamento 
materno e a doação de leite humano, workshops, ações para o compartilhamento de conhecimento científico e tecnológico, advocacia junto aos formadores 
de opinião nos diferentes segmentos sociais; Formulação de programa de qualificação de recursos humanos, em diferentes níveis de complexidade, para os 
processos de trabalho em Bancos de Leite Humano; Desenvolvimento de assessoria técnica aos Ministérios de Saúde dos países para elaboração dos planos 
nacionais de atuação dos Bancos de Leite Humano; e Construção do Sistema de Informação da rBLH-CPLP.

Sessão VI: rBLH-CPLP – Construção da Agenda de Trabalho
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Ata da I Reunião da rBLH-CPLP - Plano de Trabalho
17 de Outubro de 2018
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/ata_reuniao_rblhcplp.pdf


Ata da I Reunião da rBLH-CPLP - Plano de Trabalho
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Assinatura da Ata da I Reunião da rBLH-CPLP

Diretor Nacional da Saúde, Dr. Artur Correia, participando 
do encerramento da I Reunião da rBLH-CPLP

Leitura da Ata por Irina Spencer 

Áudio do Diretor Nacional da Saúde
Dr. Artur Correia
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https://www.youtube.com/watch?v=HF_Gl2q3vro


Assinatura da Ata da I Reunião da rBLH-CPLP

Elisa Gaspar – Maternidade 
Lucrécia Paim - Angola

João Aprigio Guerra de 
Almeida – Rede Global de 
Bancos de Leite Humano

Alejandro Guillermo Ra-
buffetti – Rede Ibero-ame-
ricana de Bancos de Leite 
Humano

Irina Spencer Maia – 
Ministério da Saúde 
e Segurança Social de 
Cabo Verde

Rafael Joaquim – Hospital 
Central de Maputo de 
Moçambique

Maria Teresa Simões 
Tomé– Maternidade Alfre-
do da Costa de Portugal

Miriam Oliveira Santos– Co-
missão Nacional de Bancos de 
Leite Humano do Brasil

Alessandra Ambrosio 
– Agência Brasileira de 
Cooperação

Luciano Ávila Queiroz – 
Ministério da Saúde do 
Brasil

Israel Macedo – Direção 
Nacional de Saúde de 
Portugal

Maria Rodrigues Amado 
– Ministério da Saúde de 
São Tomé e Príncipe85 86



Fatos em Fotos
15 a 17 de Outubro de 2018
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Fatos em fotos



Repercussões na Imprensa

15 a 17 de Outubro de 2018
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https://www.rnp.br/noticias/brasil-passa-presidencia-pro-tempore-agenda-saude-cplp-cabo-verde
http://rtc.sapo.cv/index.php?paginas=47&id_cod=72411
http://www.inforpress.publ.cv/director-nacional-da-saude-diz-que-os-paises-da-cplp-estao-a-fazer-historia-com-a-criacao-da-rede-de-bancos-de-leite-humano/
http://www.tcv.cv/index.php?paginas=13&id_cod=72385
https://www.youtube.com/watch?v=gYB8FnEIi6M
https://www.youtube.com/watch?v=0s8ySLAg_d8



