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Apresentação
A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR),
coordena o maior conglomerado de Bancos de Leite Humano
(BLH) a nível mundial. No âmbito nacional, os compromissos
assumidos foram reconhecidos pelo Ministério da Saúde (MS) e
materializados como ação estratégica da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde da Criança, estando organicamente ao
Sistema Único de Saúde (SUS). Os avanços no processo de
institucionalização da Rede Brasileira de Bancos de Leite
Humano, iniciado em 1998 pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), são decorrência da articulação bem-sucedida entre
política pública de saúde, integração interinstitucional e
atendimento a demandas da sociedade por melhoria da
qualidade de vida.
Este processo pressupõe movimentos orientados por um
planejamento estratégico que confira sustentabilidade às ações
programadas. A histórica parceria da Fiocruz com a Coordenação
Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno/Departamento
de Ações Programáticas Estratégicas/Secretaria de Atenção à
Saúde/Ministério da Saúde, tem proporcionado reconhecidos
avanços nas ações de Bancos de Leite Humano e Aleitamento
Materno (AM) no Brasil e no exterior.
Por outro lado, apesar da taxa de mortalidade infantil no Brasil
ter decrescido nas últimas décadas, estudos divulgados em 2018
revelam uma preocupante mudança nesta tendência.
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Mesa da Solenidade de Abertura
As transformações impostas ao cenário da saúde pública brasileira na
atualidade, demandam intervenções estratégicas para a reversão
deste quadro. Essa nova realidade torna ainda mais urgente a
retomada do processo de modernização e consolidação da rBLH-BR,
interrompido nos últimos anos.
O presente evento representa a última fase do processo de construção
do Plano de Ação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano para
o período 2020-2023, iniciado em 19 de março de 2018, no primeiro
SIG Tel@rBLH – “Pensando juntos os próximos 4 anos”. Nesse
planejamento estão elencadas as condições necessárias ao
desenvolvimento de ações estratégicas para o fortalecimento das
capacidades científica, produtiva, tecnológica, gerencial e de garantia
da qualidade da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, com o
propósito de responder às demandas do SUS.
Desejamos a todos uma ótima leitura!
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Sessão I - Abertura (9:00h)
Composição – Por se tratar de um Congresso em rede, a mesa de abertura foi composta pelas
mesas de cada uma das Unidades Federadas (UF), ou seja, pelas 27 mesas que integraram o
evento.
Coordenação – A coordenação nacional foi exercida pela Fiocruz/RJ, na pessoa de Franz Reis
Novak. A coordenação regional foi exercida pelo representante na Comissão Nacional e cada UF
definiu o seu coordenador local.
Estrutura organizacional do evento:

Programa I Congresso em Rede da rBLH-BR
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Programa I Congresso em Rede da rBLH-BR
• Saudação inicial – foi iniciada pela mesa central da Fiocruz/RJ e em sequência, de
forma coordenada, foi passada a palavra a cada UF.

Sessão II – rBLH-Brasil: Panorama 2018 e Perspectivas (10:30h)
• Composição – A mesa foi composta pela coordenação nacional e pelas 5
coordenações regionais, que foram exibidas ao mesmo tempo na tela da RUTE.
• Apresentações – Foram produzidos 2 slides mestres para cada estado, entregandose às referências estaduais: um para a UF apresentar o acontecimento considerado
como o mais relevante de 2018; e o outro, destinado à resposta da pergunta - “Qual
a contribuição da sua UF para que a rBLH alcance a excelência: 2020 – 2023?”. Os
slides das UFs de uma mesma região foram reunidos em uma apresentação, que foi
exposta pelo coordenador regional ou seu substituto, a critério local. O tempo foi
definido de acordo com o número de UFs e especificado a seguir:
Região Norte: 25 minutos
Região Nordeste: 30 minutos
Região Centro Oeste: 15 minutos
Região Sudeste: 15 minutos
Região Sul: 10 minutos
Intervalo (12:00h)
Sessão III – Sessão Solene: Entrega de Produtos rBLH 2018 (13:30h)
• Composição – O Coordenador Nacional do Evento convidou as autoridades para
compor a mesa de acordo com os pontos de teleconferência abaixo especificados.

Fiocruz - Rio de Janeiro
- Presidência da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
- Direção do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e
do Adolescente Fernandes Figueira - IFF/Fiocruz
- Direção do Instituto de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde – ICICT/Fiocruz
- Direção do Instituto Nacional Controle Qualidade em Saúde –
INCQS/Fiocruz
- Coordenação Geral de Infraestrutura da Fiocruz
- Coordenação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano –
rBLH-BR/Fiocruz
Fiocruz - Brasília
- Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas/MS
- Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno/MS
- Coordenação Nacional de Ações de Aleitamento Materno/MS
- Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Rede RUTE
- Coordenação da Rede Universitária de Telemedicina
Apresentações:
Nova portaria que trata “Da Habilitação e Financiamento de Bancos de Leite Humano e
de Postos de Coleta de Leite Humano”.
Monitoramento 2017 da rBLH no âmbito da Agenda 2030.
Selo da rBLH – Em Busca da Excelência 2020-2023.
Credenciamento 2018.
Plano de Ação da rBLH-BR 2020-2023
Leitura e assinatura da Carta Brasil 2018 – O compromisso da rBLH com a excelência no
SUS
Sessão IV – Encerramento do Evento (15:00h)

11

12

Síntese das Sessões
Sessão I - Por se tratar de um Congresso em rede, a mesa de abertura foi
composta pelas mesas de cada uma das Unidades Federadas (UF), ou seja,
pelas 27 mesas que integraram o evento. A coordenação nacional foi
exercida pela Fiocruz/RJ, na pessoa de Franz Reis Novak. A coordenação
regional ficou a cargo do representante na Comissão Nacional e cada UF
definiu o seu coordenador local. Assim, a abertura teve início pela mesa
central na Fiocruz/RJ e em sequência, foi passada a palavra a cada UF para
saudação inicial, onde se expressaram, também, os convidados especiais
de cada sessão do evento.
Sessão II - Para abertura do evento, todos os estados conectados fizeram
uso da palavra para a saudação inicial entre os participantes, sob a
coordenação dos Centros de Referência para Bancos de Leite Humano de
cada região. As fotos a seguir ilustram este momento.
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Sessão III - Para esta sessão, o Coordenador Nacional do Evento convidou
as autoridades para compor a mesa de acordo com os pontos de
teleconferência centrais do Rio de Janeiro e Brasília.
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Saudação dos estados – Centro-Oeste

Sessão I: Abertura

Goiás

Mato
Grosso
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Mato Grosso
do Sul

Distrito
Federal
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Sessão I: Abertura

Espírito Santo

Minas Gerais
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Saudação dos estados – Sudeste

Rio de Janeiro

São Paulo
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Saudação dos estados – Sul

Sessão I: Abertura

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Paraná
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Saudação dos estados – Nordeste

Sessão I: Abertura

Rio Grande
do Norte

Pernambuco

Bahia
Alagoas
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Saudação dos estados – Nordeste

Sessão I: Abertura

Paraíba

Maranhão

Ceará
Piauí
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Saudação dos estados – Norte

Sessão I: Abertura

Tocantins

Amazonas

Acre
Amapá
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Saudação dos estados – Norte

Sessão I: Abertura

Rondônia

27

Roraima
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Sessão I: Abertura

Nísia Trindade Lima
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
“Queria agradecer a todos os 27 estados, regiões, a
todos os BLH representados, aos representantes do MS,
às Secretarias Estaduais e Municipais, Corpo de
Bombeiros, enfim, a essa imensa rede, destacando a
importância das coordenações de saúde da criança nos
estados e municípios, isso é fundamental para uma visão
integrada e que tenha por base um pilar na atenção
básica, que é o AM e que é lidar com os problemas e
dificuldades e, especialmente, da prematuridade como
foi colocado por todos os 27 pontos que estão hoje aqui
integrados. Queria agradecer ao trabalho de
coordenação do IFF que, assim, cumpre o seu papel
como Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da
Criança. Queria colocar a minha alegria em começar a
manhã em ver essa rede reunida, é um aprendizado
fazer uma reunião com essa tecnologia, e ela nos
permite, de fato, realizar uma grande conferência, isso é
muito expressivo, ampliar as representações. Olhar para
a primeira infância, para os primeiros cuidados e para o
AM, é crucial, se quisermos pensar, verdadeiramente, no
futuro do nosso país.”
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Palavras dos convidados especiais

Carlos Maurício de Paulo Maciel
Coordenador executivo do Complexo dos Institutos Nacionais de Saúde da Fiocruz
“É uma satisfação e uma honra estar aqui em
mais um evento da Rede Brasileira de Bancos de
Leite Humano. Eu estou impressionado com
essa forma de realizar esse trabalho de
conseguir integrar 27 estados, municípios, o
Brasil inteiro discutindo esse tema maravilhoso
que é a Rede de Bancos de Leite Humano.
Quero parabenizar na pessoa do João Aprigio e
toda a rede, e que vocês continuem com o
trabalho maravilhoso, atendendo as nossas
mães, os nossos recém-nascidos, salvando
vidas, que é o papel fundamental dessa rede.”
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Sessão I: Abertura

Fabio Russomano
Diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente –
Fernandes Figueira
“Eu queria aproveitar também para ressaltar a
importância da inovação, que vence as barreiras
geográficas, mais uma oportunidade de
aprendizado que essa rede proporciona para o
IFF e para a Fiocruz. Gostaria de registrar a
minha satisfação pela continuidade, ampliação,
aperfeiçoamento de ações e principalmente o
reforço da ideia de funcionamento e
compartilhamento de decisões em rede, em
prol de uma política pública de grande impacto
na mortalidade infantil e alinhada aos ODS. Essa
rede também está alinhada à missão do IFF de
promover a saúde de mulheres, crianças e
adolescentes e contribui para a imagem
nacional da Fiocruz perante à nossa sociedade.”
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Palavras dos convidados especiais

João Aprigio Guerra de Almeida
Coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
“Duas palavras de forma muito objetiva: Parabéns e
muito obrigado. Parabéns a todos que integram e
que são construtores e artífices dessa rede, alguns
de forma mais histórica, que já estão acerca de três
décadas trabalhando nesse processo de construção
e outros que entraram recentemente, mas com
igual ou até mais força do que aqueles com mais
tempo. Antes de tudo, essa rede é uma rede de
pessoas. Pessoas que têm compromisso com aquilo
que fazem, com a saúde da criança de seus
municípios, de suas cidades, de seus estados, do
Brasil. Pessoas que têm compromisso com o
Sistema Único de Saúde brasileiro. Só tenho a dizer
a todos muito obrigado, pois vocês estão fazendo
desse evento uma realidade.”
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Sessão I: Abertura
Palmério Peixoto
Presidente do Rotary Club de Taguatinga Norte
“Queria parabenizar pelo evento e dizer sobre a honra de estar aqui
representando o Rotary Clube de Taguatinga Norte. Essa instituição
teve o prazer de ser o idealizador do primeiro BLH da região Centro
Oeste e naquela ocasião o quinto do Brasil. Portanto, sentimo-nos
um tanto quanto envaidecidos, e cumprindo sempre o objetivo de
nossa organização que é dar de si sem pensar em si. O nosso trabalho
de voluntários é no sentido de formar parceria com a sociedade para
levar as melhorias para o nosso viver, o nosso cotidiano. Gostaria de
parabenizar a todos e desejar sucesso e, com certeza, no final desse
dia, os trabalhos realizados irão contribuir para a melhoria e o
aperfeiçoamento desse trabalho tão dignificante que é realizado.”

Gervásio Carvalho
Major do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
“Com satisfação muito grande que estou presente neste
evento, representando o Corpo de Bombeiros e o nosso
comandante, Coronel Roberto Guedes. Gostaria de dizer que
o Corpo de Bombeiros, como parceiro desse processo de
salvar vidas, principalmente das nossas crianças, participa há
30 anos de maneira efetiva, diariamente, como um processo
ininterrupto e estamos à disposição. Desejo a todos um bom
evento, e que no final tenhamos bons resultados e êxito a
todos presentes.”
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Palavras dos convidados especiais
Fernanda Monteiro
Coordenadora de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde
“Gostaria de inicialmente saudar através do BLH do
Hospital Regional do Gama a todos os representantes
dos BLH do País. É importante frisar esse momento
tão importante que a gente está vivendo. É a primeira
vez que conseguimos enxergar o rosto daqueles que
fazem a diferença nos estados. Então é a primeira vez
que essa rede se reconheceu, pôde se encontrar, se
enxergar, então é algo muito inédito pensar que em
26 unidades federadas estamos tendo congressos
presenciais e que hoje nós temos a condição de nos
comunicarmos através de uma teleconferência. Esse
ineditismo não vem de agora, há anos tem se
trabalhado e a maior resposta é essa rede que
extrapolou o Brasil e foi para o mundo. Hoje, nós
temos 220 BLH, 205 postos de coleta no Brasil e
vários BLHs em mais de 24 países com a tecnologia
brasileira. Não esquecer que essa rede é a maior rede
do mundo e que é uma rede de pessoas, e que só
conseguimos avançar porque temos esse grupo
engajado e deseja salvar vidas.”
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Sessão I: Abertura
Claudia Puerari
Coordenadora da Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde
“Primeiramente, preciso parabenizar na figura de João Aprigio,
coordenador da rede, pela capacidade de unir todas as pessoas
de todos os estados, pois sabemos que o desafio é imenso
porque depende da colaboração de cada estado que teve que
se organizar para que esse momento pudesse acontecer.
Enquanto o Ministério da Saúde, somos parceiro da rede e não
podia ser diferente, estamos nos empenhando para que nos
próximos anos podemos estar superando desafios que existem,
para que vocês continuem fazendo o trabalho que fazem, com a
excelência que fazem, e cada vez melhor. Parabéns a todos que
estão engajados com a Rede de Bancos de Leite Humano,
salvando vidas, oferecendo a essas crianças, esses bebês que
realmente precisam do melhor alimento, na quantidade,
composição adequadas e com toda a qualidade e segurança que
é necessária para que essa rede se mantenha. Então a
responsabilidade de cada um de nós é muito grande e nós
sabemos disso, mas tudo isso é muito compensador. Quero
agradecer também ao Corpo de Bombeiros, Rotary Clube e
todos os parceiros que contribuem para que essa rede continue
cada vez mais forte.”
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Palavras dos convidados especiais

Max Pereira Moraes
Coordenador Administrativo da Rede Universitária de Telemedicina – RUTE
“Eu não sou da área médica, mas trabalho na área
da saúde há mais de dez anos, então todos nós,
mesmo que de forma indireta, fazemos uma
contribuição, porque não dizer em salvar vidas,
então estão todos de parabéns. A Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa desde 2006 vem conectando
instituições de saúde em prol de redes
colaborativa, em prol da comunicação entre os
profissionais de todos os estados do Brasil.
Atualmente nos temos 136 instituições
inauguradas, dentre elas a Fiocruz com três
instituições, o Instituto Fernandes Figueira, o
Instituto Nacional de Infectologia, e o Canal
Saúde no Rio de Janeiro.”
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Sessão II – rBLH-Brasil: Panorama 2018 e Perspectivas

Centro-Oeste

Foram produzidos 2 slides mestres para cada estado, de modo a cada um apresentar o acontecimento considerado como o mais relevante de 2018; e o
outro, destinado à resposta da pergunta - “Qual a contribuição da sua UF para que a rBLH alcance a excelência: 2020 – 2023?” Os slides das UFs de uma
mesma região foram reunidos em uma apresentação, que foi exposta pelo coordenador regional ou seu substituto, a critério local.
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Sessão II – rBLH-Brasil: Panorama 2018 e Perspectivas
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Nordeste
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Sessão II – rBLH-Brasil: Panorama 2018 e Perspectivas
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Nordeste
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Sessão II – rBLH-Brasil: Panorama 2018 e Perspectivas

43

Norte
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Sessão II – rBLH-Brasil: Panorama 2018 e Perspectivas
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Norte
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Sessão II – rBLH-Brasil: Panorama 2018 e Perspectivas

47

Sudeste
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Sessão II – rBLH-Brasil: Panorama 2018 e Perspectivas
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Sul
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Sessão III – Sessão Solene: Entrega de Produtos rBLH 2018
Marcos Menezes
Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz
Temos falado muito da complexidade do contexto epidemiológico do
nosso país, dos agravos da saúde e mais especialmente ligados a este
campo, temos visto pelos dados científicos que mostram isso, o
aumento da mortalidade infantil. Então, sem dúvidas essa ação da rBLH,
da forma que é feita e organizada, ela é muito estratégica e importante
para as ações no sentido de enfrentar essa realidade. Essa parceria e
atuação da rBLH-BR, além disso, fortalece políticas públicas que
enfrentam a desigualdade que vemos crescer no nosso país e também
ações específicas no campo da saúde pública. A política nacional de
atenção integral à saúde da criança, também a política de segurança
alimentar, são políticas importantes que a ação BLH vem fortalecer. Outro ponto para destacar
é a atuação do Brasil na Agenda 2030. Sem dúvidas, a atuação dessa parceria Fiocruz, rBLH e
MS é uma ação muito importante também para que possamos avançar no que tange os ODS.
Destaco também que essa é uma ação estratégica na Fiocruz, ela faz parte de uma diretriz
definida no nosso congresso interno, então ela faz parte de uma ação no campo da atenção e
da promoção da saúde.
Eugenio Castro Cardoso de Almeida
Diretor do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS/Fiocruz
É uma honra para mim estar aqui representando o INCQS neste
evento e do orgulho Fiocruz que é o BLH, um marco para o Brasil e
hoje para o mundo. Pelas ações e, de nossa parte, do INCQS, da
área da vigilância sanitária, porque o leite saudável e passado para
as crianças que estão carentes, é extremamente um tema de
vigilância sanitária.
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Palavras dos convidados especiais
Rodrigo Murtinho
Diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde – ICICT/Fiocruz
Então dizer que é uma satisfação do nosso instituto fazer
parte dessa rede e poder apoiar esse trabalho importante
para a saúde pública do Brasil, para o sistema de saúde, e não
só para o Brasil, mas também para outros países. A questão da
alimentação saudável e do aleitamento é uma das questões
centrais, hoje, como desafios da humanidade e que precisa
ser alcançado. Precisamos alimentar as crianças e promover
amplamente o AM e salvar as vidas que vocês têm ajudado a
salvar. Uma rápida saudação que não poderia deixar de fazer,
como tenho participado dos últimos encontros da rBLH-BR, e dizer como tem sido
bastante importante e revigorante a ver a capacidade de articulação e de como é
simbólico este encontro que ocorre em meio à semana em que comemoramos os 70
anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como é importante essa rede de
afeto, de solidariedade, que é como eu vejo essa rede, de muito trabalho e de
tecnologia que sustenta e dá concretude ao direito humano à alimentação.
João Batista Freitas
Assessor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas - DAPES/SAS
“Fizemos um trabalho de consolidação das informações dos
BLHs, depois da reunião no Rio de Janeiro, que resultou em
um bom processo de avaliação da coleta de dados do BLH do
sistema do Ministério da Saúde. Eu acho que é isso que a
gente precisa e é isso que a gente quer – a qualificação da
informação com a qualificação da coleta de dados dos BLHs.”
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Sessão III – Sessão Solene: Entrega de Produtos rBLH 2018
João Aprigio Guerra de Almeida
Coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
“Gostaria de reforçar que esse trabalho só é possível a
partir de uma ação integrada e estratégica entre o
Ministério da Saúde, com a Secretaria de Atenção à
Saúde, particularmente ao DAPES, e a Coordenação
Geral de Saúde da Criança, e a Fiocruz. Essa sessão é
muito importante para nós, pois teremos a
oportunidade de apresentar os produtos da rBLH-BR
em 2018, especialmente a nova portaria que
regulamenta a habilitação e financiamento de BLH e de
Postos de Coleta de Leite Humano no Brasil.”

Miriam Santos (SES-DF)
Coordenadora de Bancos de Leite Humano e Aleitamento Materno da SES-DF
“Hoje neste evento nós temos desde o Rio Grande do Sul
até o Acre. Então temos todos os integrantes da rede
participando e se vendo. Esperamos que tenhamos outros
que possamos agregar a rede brasileira e a Rede Global
de Bancos de Leite Humano, na qual o Brasil é a liderança
dessa rede no mundo e acredito que é um orgulho para
nós, brasileiros, de poder beneficiar a milhares de
crianças no Brasil e no mundo com essa ação.”
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Palavras dos convidados especiais
Carlos Alberto Rasia
Sub-Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
“Gostaria de dizer que o Corpo de Bombeiros entende,
dentro do seu lema, “vida alheia, riquezas salvas”, que
quando nossos bombeiros e bombeiras militares vão para
realizar a coleta do leite, estamos coletando vida, estamos
coletando esperança. O bombeiro militar é considerado a
instituição com maior índice de aceitação pela população
brasileira e isso abre as portas e facilita essa coleta. Toda
atividade que é feita com a parceria de nossa corporação é
em prol da vida. Então, podem contar, todas as instituições
aqui presentes, que estaremos sempre aqui todos os dias,
de manhã, de tarde, de noite, independente dos adventos
climáticos, fazendo esse trabalho, pois essa coleta significa
vida e quando se fala em vida, o Corpo de Bombeiros
sempre estará presente.”
Manoel de Almeida
Diretor do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes
“Quero destacar que é muito importante essa parceria do
MS com a Fiocruz, desenvolvendo esse trabalho
maravilhoso, principalmente diminuindo a mortalidade
infantil. Em nosso hospital batalhamos quase oito anos
para ter um BLH funcionando e poder ver este ano o
credenciamento de nosso BLH é um incentivo para todos
os profissionais.”
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Sessão III – Sessão Solene: Entrega de Produtos rBLH 2018

Portaria “Habilitação e Financiamento de BLH e de PC ”

Fernanda Monteiro (MS)
Coordenadora de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde

Foi apresentada a proposta de portaria que trata
da Habilitação e Financiamento de Bancos de Leite
Humano e de Postos de Coleta de Leite Humano. O
que traz de novo? Mantém o financiamento de
2013; Organiza institucionalmente o processo de
reconhecimento dos BLH e PCLH; Garante que
todo o serviço habilitado com BLH/PCLH pelo
Ministério da Saúde, tenha o credenciamento pela
rBLH-BR, garantindo a qualidade do produto
ofertado; Cria critérios para habilitação e
desabilitação
de
BLH/PCLH;
Vincula
os
procedimentos de BLH apenas para os
estabelecimentos certificados e habilitados e Cria o
fluxo de habilitação e monitoramento da produção
no que diz respeito ao financeiro e a qualidade do
produto ofertado.
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Credenciamento 2018

Mariana Simões (IFF/Fiocruz)
Coordenadora do Secretaria Executiva da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
Dentro do Programa de Certificação da Qualidade da rBLH-BR, uma das instâncias de certificação é a informação. Denominada Credenciamento, visa validar a
qualidade da informação fornecida pelos gestores dos BLHs ao Sistema Integrado de Gestão da rBLH-BR e qualificar o processo de tomada de decisão gerencial
dos mesmos. Na ocasião, foram apresentados os resultados do Credenciamento 2018, onde 71% foram credenciados. A partir de 2018, todas as unidades que
compõem a Rede estão automaticamente participando do processo de Credenciamento, que ocorre anualmente e é condição necessária para que os BLHs
possam pleitear as demais certificações do Programa.
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Espírito Santo

Minas Gerais
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Credenciamento 2018
Rio de Janeiro

São Paulo
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Maranhão

Piauí
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Credenciamento 2018
Ceará

Paraíba
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Bahia

Pernambuco
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Credenciamento 2018
Alagoas

Rio Grande do Norte
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Acre

Credenciamento 2018
Roraima

Amazonas
Pará
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Credenciamento 2018

Rondônia
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Goias

Credenciamento 2018
Mato Grosso do Sul

Mato Grosso
Distrito Federal
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Paraná

Credenciamento 2018
Santa Catarina

Rio Grande do Sul
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Programa Fiocruz de Certificação da Qualidade
em Bancos de Leite Humano para o SUS

Jonas Borges (IFF/Fiocruz)
Coordenador do Laboratório de Controle de Qualidade do Leite Humano da rBLH-BR
O programa é um importante componente na política pública que envolve a Segurança Alimentar e Nutricional no Contexto da Atenção Neonatal. Tem o objetivo de
certificar o grau de conformidade alcançado pelos Bancos de Leite Humano no cumprimento do disposto nas Normas Técnicas da Rede Global de Bancos de Leite
Humano.
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Monitoramento 2017 da rBLH
no âmbito da Agenda 2030

Virgínia Gonzalez (IFF/Fiocruz)
Coordenadora das Ações para a Agenda 2030 da Rede Global de Bancos de Leite Humano
O monitoramento permite à rBLH identificar alcances e limites para que possamos, efetivamente, conquistar avanços na melhoria da saúde infantil e contribuir para os
ODS 3 e 17 da Agenda 2030. Interessante observar os números expressivos, particularmente os mais de 2 milhões de recém-nascidos beneficiados por essa Rede e de
mulheres que fizeram a doação voluntária e solidária.
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Danielle Aparecida da Silva (IFF/Fiocruz)
Coordenadora do Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano

Selo da rBLH
Em Busca da Excelência 2020-2023

O Programa Fiocruz de certificação da qualidade traz o selo em busca da excelência para o planejamento no período 2020-2023. Uma construção coletiva e de parceria
para um programa que vai oportunizar melhorias na rBLH-BR. Vamos trabalhar juntos esse selo de qualidade buscando a excelência.
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Plano de Ação da rBLH-BR 2020-2023

João Aprigio Guerra de Almeida (IFF/Fiocruz)
Coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
Foi apresentada a estrutura do plano de ação da rBLH para o período 2020-2023, cujo mote é “Em busca da Excelência” a ser levado para o novo governo com a
perspectiva de que ele seja incorporado no próximo Plano Plurianual (PPA). O plano de ação consiste em um conjunto de ações estratégicas para o fortalecimento
das capacidades científica, produtiva, tecnológica, gerencial e de garantia da qualidade da rBLH-BR, com o propósito de responder às demandas do SUS no âmbito
da Segurança Alimentar e Nutricional na atenção neonatal.
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Plano de Ação da rBLH-BR 2020-2023

João Aprigio Guerra de Almeida
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Leitura e assinatura da Carta Brasil 2018:
O compromisso da rBLH com a excelência no SUS

Carta Brasil 2018: Compromisso
da rBLH com a excelência no SUS
Construída com base nas discussões suscitadas pelo encontro, a Carta Brasil 2018: Compromisso
da rBLH com a excelência no SUS foi assinada por representantes do Ministério da Saúde, de
Secretarias de Saúde, Bancos de Leite Humano, Postos de Coleta e sociedade civil que apoiam a
rBLH-BR e estiveram presentes no evento. A leitura da Carta foi realizada por integrantes dos
Bancos de Leite Humano da Rede do Rio de Janeiro.
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Leitura e assinatura da Carta Brasil 2018:
O compromisso da rBLH com a excelência no SUS
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Leitura e assinatura da Carta Brasil 2018:
O compromisso da rBLH com a excelência no SUS
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