
 
Plano da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) 2020 da MBM e BLH Fesinha 

Anzoategui: 

Apoie o aleitamento materno por um planeta saudável. 
 

Objetivo Geral: Sensibilizar a equipe multidisciplinar quanto à importância da promoção do aleitamento 

materno (AM) e aconselhamento em amamentação, fomentar a prática do aleitamento materno entre 

as puérperas, integrar a Maternidade à comunidade, ressaltando sua relevância enquanto parceiras na 

promoção da saúde.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES ESTRATÉGIAS 

Oportunizar aos membros da equipe multidisciplinar, 
aos acompanhantes e clientes reflexões sobre a 
importância do aleitamento materno enquanto 
estratégia para redução da morbimortalidade infantil e 
fomentar a doação de potes de vidro com tampa 
plástica para o BLH, envolvendo a comunidade na 
promoção do aleitamento materno e na arrecadação 
de embalagens de vidro para o Banco de Leite Humano 
(BLH). 

• Realização de concurso de frases sobre a 
temática da SMAM 2020 entre servidores, 
colaboradores, acompanhantes e clientes, 
premiando-se os três primeiros colocados com 
cestas de alimentos saudáveis; 

• Compartilhamento, nos grupos de Whatsapp da 
Maternidade, diariamente, de pequenas 
mensagens sobre a importância do aleitamento 
materno; 

• Produção de Flyer, em formato digital, sobre 
aleitamento materno; 

• Participação da equipe multidisciplinar na web 
conferência de abertura da SMAM, promovida 
pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano; 

• Participação da equipe multidisciplinar na web 
conferência de abertura da SMAM, promovida 
pela SUSAM; 

• Veiculação de vídeo sobre aleitamento materno 
na recepção e ALCONs. 

• Montagem de um stand do BLH para promoção 
do AM e arrecadação de potes de vidro com 
tampa plástica, com entrega de um broche com 
laço dourado para cada doador; 

• Compartilhamento do vídeo Caminho do Leite 
Humano nos grupos de WhatsApp da 
Maternidade. 

• Redigir o edital do concurso de frases, 
divulgar o edital na Maternidade 
(CENPES/NEP/BLHFA); 

• Divulgar, nas redes sociais, as 03 frases 
vencedoras e efetuar o registro 
fotográfico da entrega dos prêmios 
(CENPES/NEP/BLHFA, GEAF, GENF); 

• Elaborar pequenas mensagens para 
serem compartilhadas diariamente nos 
grupos de WhatsApp da MBM 
(CENPES/NEP); 

• Elaborar um flyer sobre AM 
(CENPES/NEP/BLHFA); 

• Divulgar o Flyer nos grupos de WhatsApp 
da Maternidade (CENPES/NEP/BLHFA); 

• Divulgar o link da web conferência de 
Abertura da SMAM/Rede Brasileira de 
Bancos de Leite Humano, nos grupos de 
WhatsApp da MBM 
(CENPES/NEP/BLHFA); 

• Divulgar o link da web conferência de 
abertura da SMAM/SUSAM, nos grupos 
de WhatsApp da MBM; 
(CENPES/NEP/BLHFA); 

• Providenciar vídeos sobre AM para serem 
veiculados, por meio da TV, na recepção e 
ALCONs (CENPES/NEP/BLHFA); 

• Montar stand do BLHFA na recepção 
(BLHFA/CENPES/NEP); 

• Confeccionar laços dourados e distribuir 
01 laço/doador de frascos de vidro 
(CENPES/NEP/BLHFA/GENF) 

• Compartilhar o vídeo Caminho do Leite 
Humano nos grupos de WhatsApp da 
Maternidade (CENPES/NEP/BLHFA); 

Estimular a equipe multidisciplinar a fomentar a 
prática do aleitamento materno (AM), por parte das 
puérperas, e a praticar o aconselhamento em AM. 

• Execução de “meetings”, na plataforma “Google 
Meet”, sobre a importância do aleitamento 
materno enquanto estratégia para redução da 
morbimortalidade infantil; 

• Realização de LIVES sobre aconselhamento em 
amamentação; 

• Implementação das ações de aconselhamento 
sobre AM nos ALCONs, CPNI, UCINCa, PPP e 
recepção. 

• Estabelecer parceria com a Coordenação da 
Residência de Enfermagem Obstétrica e 
Neonatal da UEA, Coordenação da Residência de 
Ginecologia e Obstetrícia da UFAM, Coordenação 
da Residência de Enfermagem Obstétrica da 
UFAM, para realização de LIVE e web conferência 
na plataforma YOUTUBE e Google Meet, 
respectivamente (CENPES/NEP); 

• Criar, previamente ao dia da web conferência, 
“sala” na plataforma Google Meet e divulgar link 
do meeting nos grupos de WhatsApp da MBM 
(CENPES/NEP/BLHFA,facilitador da IES); 

• Divulgar a Live nos grupos de WhatsApp da MBM, 
previamente ao dia do evento 
(CENPES/NEP/BLHFA); 

• Solicitar às Coordenadoras de Residência em 
Enfermagem Obstétrica e Neonatal da UEA e 
Enfermagem Obstétrica da UFAM, que 
disponibilizem Residentes para apoio às ações de 
implementação do aconselhamento materno nos 
setores da MBM. 

 

 



 
 

Programação:    

DIA EVENTO RESPONSÁVEIS/PARCEIROS 

03/08/2020 

• Abertura da SMAM/Rede Brasileira de Bancos de 
Leite Humano web conferência; 

• Abertura da SMAM/SUSAM web conferência; 

• Lançamento do edital do concurso de frases sobre a 
temática da SMAM; 

• Divulgação na Web do flyer sobre AM; 

• Divulgação de mensagens sobre AM nos grupos de 
WhatsApp da Maternidade; 

• Veiculação de vídeo sobre AM na TV da recepção; 

• Stand do BLHFA na recepção. 

Rede BLH da FIOCRUZ, SUSAM, BLH, CENPES/NEP, 
GENF. 

04/08/2020 

• Implementação das ações de aconselhamento sobre 
AM nos ALCONs, CPNI, UCINCa, PPP e recepção; 

• Divulgação de mensagens sobre AM nos grupos de 
WhatsApp da Maternidade; 

• Veiculação de vídeo do AM na TV da recepção; 

• Stand do BLHFA na recepção; 

• Realização de LIVE sobre Aconselhamento em 
Aleitamento Materno. 

BLH, CENPES/NEP, GENF, IES. 

05/08/2020 

• Implementação das ações de aconselhamento sobre 
AM nos ALCONs, CPNI, UCINCa, PPP e recepção; 

• Divulgação de mensagens sobre AM nos grupos de 
WhatsApp da Maternidade; 

• Compartilhamento do vídeo Caminho do Leite 
Humano, nos grupos de WhatsApp da Maternidade; 

• Exibição de vídeo sobre AM na TV da recepção; 

• Stand do BLHFA na recepção; 

• Exibição de vídeo sobre AM no ALCON 1. 

BLH, CENPES/NEP, GENF, IES. 

06/08/2020 

• Implementação das ações de aconselhamento sobre 
AM nos ALCONs, CPNI, UCINCa, PPP e recepção; 

• Divulgação dos vídeos sobre AM nos grupos de 
WhatsApp da Maternidade; 

• Exibição de vídeo sobre AM na TV da recepção; 

• Stand do BLHFA na recepção; 

• Exibição de vídeo sobre AM no ALCON 2. 

BLH, CENPES/NEP, GENF, IES. 

07/08/2020 

• Divulgação, nas redes sociais, das 03 frases 
vencedoras e efetuação de registro fotográfico da 
entrega dos prêmios. 

• Exibição de vídeo sobre AM na TV da recepção. 

BLH, CENPES/NEP, GENF. 

 

 


