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INTRODUÇÃO 
 
 

É comemorado no 1º dia de outubro, o dia Nacional de Doação de 
Leite Humano, esta data foi criada em 2003 pela Portaria GM 1893 que 
Tem como objetivo de promover o conhecimento e a sensibilização da 
sociedade brasileira sobre a importância e necessidade da doação de leite 
humano aos bancos de leite humano.  

O leite humano doado é pasteurizado e distribuído aos recém-
nascidos prematuros e outros lactentes clinicamente impossibilitados 
temporariamente de serem amamentados ao seio materno. 

Devido às propriedades nutricionais e imunológicas do leite materno, 
a recuperação e o desenvolvimento desses recém-nascidos ocorre mais 
rápido. Pode doar o leite humano, mulheres sadias que apresentam 
secreção láctea superior as exigências do seu filho e que se dispõem a 
doar o excedente por livre e espontânea vontade.  

O leite doado após o processo de controle de qualidade realizado 
pelo Banco de leite Humano, é distribuído a bebês prematuros ou que 
estejam doentes e apresentem dificuldade para mamar no seio materno 
nos primeiros dias de vida.  

Várias pesquisas, inclusive em âmbito do município de Vitória da 
Conquista comprovam que os bebês que se alimentam somente de leite 
humano, têm chances bem mais elevadas de se recuperar, quando 
doentes ou prematuros, e os bebês a termo apresentam chances muito 
pequenas de apresentarem doenças infecciosas importantes no trato 
respiratório e ou digestivo. 

O estresse vivido pelas mães de crianças prematuras também pode 
levar à baixa produção de leite materno, o que eleva o risco de morte de 
seus bebês. As mulheres que passam por esse problema são apoiadas 
pelas equipes de saúde e pelo Banco de Leite Humano onde podem contar 
com a garantia de leite humano pasteurizado enquanto os seus bebes 
estiverem internados, estas mães também são orientadas de como fazer 
para manter a lactação enquanto estiverem separadas dos seus. Neste 
sentido, as mães restabelecem mais rapidamente sua produção de leite e 
têm maiores chances de conseguir amamentar no peito por mais tempo, O 
Banco de Leite Humano do HMEM no primeiro semestre do ano corrente 



atendeu um numero de consultas, incluindo gestantes, puérperas e recém 
nascidos de 633, conseguiu cadastrar 130 doadoras de leite humano, 
coletou 340 litros de leite humano e atendeu a um numero de 116 
prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva deste Hospital. 

      Portanto, O Banco de Leite Humano tem o intuito de nesta data de 1º 
de outubro mobilizar a população do nosso Município divulgando por meio 
de cartazes, folder, propagandas para tv, rádio, jornais, stander, 
entrevistas, gincanas, palestras em hospitais e postos de saúde, 
presenteando também as nossas doadoras com camiseta e um certificado 
de doação de leite humano. Por meio destas ações, sempre  buscando 
enfatizar os fatores de superioridade do leite humano, sua melhor digestão, 
composição química balanceada e a proteção que confere contra 
infecções, além de apontar e desmistificar questões sobre o aleitamento 
materno, como “leite fraco”, “mamilos invertidos ou planos impossibilitam a 
amamentação” além de outros, que muitas vezes implicam na prática do 
desmame precoce. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GERAL 
 
 
☻Mobilizar a população quanto o entendimento e a necessidade da 
doação de leite materno e sensibilizar para a prática do aleitamento 
materno exclusivo até o sexto mês do bebê. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

☺Realizar campanha de doação de leite materno, através de cartazes, 
folders, stands, entrevistas em jornais, rádio e TV, gincanas; 
 
☺Buscar apoio das escolas técnicas de enfermagem para realização de 
uma gincana na intenção de captação de doadores, recebimento de vidros, 
informações de aleitamento materno para os técnicos; 
 
☺Aproveitar o dia 1º de outubro para aumentar o número de recebimento 
de leite materno e ter estoque para os meses de Dezembro e Janeiro  
(meses de pouco recebimento do leite); 
 
☺Aumentar o número de doações de vidros; 
 
☺Informar com palestras para os hospitais e alguns postos de saúde do 
Município a importância da doação de leite materno. 
  
☺Divulgar a importância do trabalho do BLH no incentivo ao Aleitamento 
Materno e manutenção da lactação, aumentando a interação do BLH com 
as maternidades; postos de saúde, escolas e com  os profissionais de 
saúde formando parcerias e multiplicadores. 
 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 
 

 

O Banco de Leite Humano é um centro especializado de promoção 

em incentivo ao aleitamento materno, que luta com o intuito de alcançar a 

meta para que a criança seja amamentada exclusivamente até o sexto mês 

e com complementação até os dois anos ou mais com o intuito de  

contribuir para redução da mortalidade infantil e melhora a qualidade de 

vida. Cabe também ao BLH esclarecer à comunidade a importância da 

doação de leite humano, como uma das formas de ajudar a salvar vidas 

pois muitas vidas dependem deste gesto de amor e solidariedade. 

Esta campanha segue o direcionamento do Ministério da Saúde e 

dentre outras justificativas supracitadas, é também para que os BLHs 

consigam manter um estoque de Leite Humano Pasteurizado, nos meses 

que a coleta do leite humano é menor devido a proximidade do final do ano 

em curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 
 
        Serão utilizados na campanha cartazes e folders do Ministério da 

Saúde, um stand será montado na praça 10 de novembro para divulgação 

da importância da doação de leite. Por meio de ofício, serão convocadas 

escolas de curso técnico de Enfermagem (Ana Nery, ISAAC, CAIC, Book, 

ICEP ) convidando a  participar de gincana com temática relacionada à 

doação de leite humano com objetivo de  captação de doadoras e 

arrecadação de vidros. Para consolidação da gincana será preciso de um 

espaço amplo (quadra ou similar), equipamento de som, palco, cadeiras e 

mesas, como premiação para equipe vencedora será oferecido um curso 

de primeiros socorros, medalhas além sugerir à diretoria das escolas 

técnicas uma pontuação como atividade de extensão  para os participantes 

da gincana.  

Será necessário de transporte para desenvolver algumas atividades 

como montagem do stand na praça 10 de novembro, palestras em 

hospitais e postos de saúde e recolhimento de doações que serão 

utilizadas como premiações no evento 

Será ainda realizada, uma campanha de doação de vidros para o 

BLH com os profissionais de todos os setores do HMEM. E por fim está em 

encaminhado  patrocínio de camisas para a comissão organizadora e 

doadora do BLH. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
 
 

Atividades    Data Horário Local

Campanha de coleta de vidros   17/09 a 
1/10 

 “Amamentação na primeira hora, 
Saúde sem demora.” 

 HMEM 

Palestra com Profissionais do Hospital UNIMEC 17/09/07 19:00h  O Leite Materno ajuda a salvar 
vidas 

Auditório do 
UNIMEC 

Palestra com Profissionais do Hospital São Vicente  19/09/07    
 19:00h 

O Leite Materno ajuda a salvar vidas HSV 

Palestra com Profissionais do HGVC 20/09/07 19:00 O Leite Materno ajuda a salvar vidas HGVC 

Palestra com Profissionais de Saúde da USB Ademário 
Coelho 

25/09/07 10:00 O Leite Materno ajuda a salvar vidas  

Palestra com Profissionais do Hospital São Geraldo  25/09/07  19:00h O Leite Materno ajuda a salvar vidas HSG 

Palestra com Profissionais de Saúde da USB Pedrinhas 28/09/07 10:00 O Leite Materno ajuda a salvar vidas  

Gincana com Escolas de Técnicos de Enfermagem 01 a 27 de 
Outubro/07 

26/09/07- 
20:00 

e 
27/09/07 
das 8:00 
às 17:00 

Dia Nacional de Doação de Leite 
Humano: Uma Gincana Social de 
sensibilização em AME no município 
de Vitória da Conquista-BA. 

 

Sede BLH 
(Secretaria) e o 
local para as 
datas de 26 e 
27 ainda serão 

definidos. 

     

OBS.: Em anexo descrição da Gincana.     



Obs.: Cronograma sujeito a alterações, conforme as nossas possibilidades. 


