
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Título: ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE LEITE 

MATERNO AO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL REGIONAL 

MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ 

1.2  Área temática Principal: 

(  ) Comunicação                   (  ) Educação              (  ) Direitos Humanos e Justiça 

(  ) Cultura                              (  ) Meio Ambiente     (  ) Trabalho 

(  ) Tecnologia e Produção      ( x ) Saúde                                                    

1.3  Nome do coordenador: Floriacy Stabnow Santos 

1.3.1 Email ∕ telefone do coordenador: floriacys@gmail.com (99) 99984 6880 

1.4 Centro/Departamento/Coordenação de origem:  Centro de Ciências Sociais, 

Saúde e Tecnologia/ Coordenação de Enfermagem 

1.5 Vinculado a programa: SIM(  )   NÃO(X ) 

         Caso sim, qual:_________________________________________________ 

1.6  Ano de criação do projeto: 2011 

1.7 Número e data da Resolução CONSEPE: Resolução no. 1514 de 24/11/2016 

1.8  Município(s) atendido(s) pelo projeto: Imperatriz 

1.9  Público Alvo ( identificar e quantificar): Mensalmente são atendidas em 

média 250 pessoas entre gestantes, puérperas, doadoras, acompanhantes, profissionais 

de saúde, discentes da UFMA. 

1.10  Objetivo geral: 

Realizar ações de incentivo a doação de leite materno ao Banco de Leite Humano 

(BLH) do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz (HRMI);  

1.11 Equipe Executora 

Número de Docentes Número de Discentes Número de Técnicos Pessoal Externo 

5 15 0 8 

 

2.  HISTÓRIA DO PROJETO (Descrever resumidamente os aspectos históricos do 

projeto): 

Os Bancos de Leite Humano (BLH) constituem-se em centros especializados, 

sem fins lucrativos nos quais é vedada a comercialização de seus produtos, sendo estes 

obrigatoriamente vinculados a um hospital materno e/ou infantil. Dessa forma desde 
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2011 alunos da UFMA em Imperatriz tem contribuído com estratégias que visam 

aumentar a quantidade de leite materno doado para suprir as necessidades das crianças 

internadas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz. 

 

3. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA SOCIAL DO PROJETO: 

É de responsabilidade dos BLH promover e incentivar o aleitamento materno 

bem como coletar, processar e manter o controle de qualidade do colostro, leite de 

transição e leite humano maduro, para posterior distribuição. Os BLH sem dúvidas se 

constituem uma alternativa necessária para as crianças que por alguma adversidade não 

são amamentados pela própria mãe, crianças prematuras, de baixo peso ou 

hospitalizadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Este leite materno armazenado 

é infinitamente superior em relação a qualquer outro alimento, possuindo assim todos os 

nutrientes necessários ao desenvolvimento das crianças receptoras.  

Apesar de ampla divulgação na mídia sobre a importância do leite materno para 

a criança, há pouca divulgação sobre a doação desse leite. Diante deste cenário esse 

projeto visa através de práticas educativas, incentivar a doação de leite materno ao BLH 

do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz (HRMI), informando às mulheres 

sobre os benefícios desse ato, bem como fornecer orientações necessárias sobre a 

maneira correta de ordenha e armazenamento do leite em domicílio, já que essa prática 

contribui de forma positiva para o aumento da demanda de leite materno ao BLH e 

consequentemente para o aumento da sobrevida de RN prematuros e hospitalizados. O 

respectivo projeto se propõe a divulgar ainda os objetivos do Ministério da Saúde no 

que diz respeito ao aleitamento materno, bem como a operacionalização dos BLH, 

assegurando as futuras doadoras uma doação consciente e sensível quanto ao seu papel 

social para com as crianças receptoras do leite doado e de uma forma mais geral com a 

comunidade. 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Promover ações educativas durante o pré-natal e puerpério, visando à orientação e o 

incentivo da doação de leite materno para o BLH do HRMI; 

Incentivar a doação de Leite Materno entre as lactantes com excesso de leite para o 

BLH do HRMI; 



Informar as mulheres sobre a maneira correta de ordenha e armazenamento do leite em 

domicilio; 

Interagir com a equipe multiprofissional do BLH do HRMI; 

Melhorar a percepção das mulheres sobre a importância da amamentação exclusiva e a 

doação do leite materno excedente; 

Promover através da extensão universitária a interligação do conhecimento teórico e 

prático aproximando o acadêmico da realidade social; 

 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

A atuação dos alunos no BLH é relevante e ajuda o hospital a aumentar a quantidade de 

leite doado. 

As atividades propostas tem sido desenvolvidas na sua totalidade. 

 

6. PRODUTOS GERADOS (Painel, Pôster, Ensaio, Artigo, Revista, Relato de 

Experiência, Software, Banco de Dados, Monografia, outros). 

Em 2016/2017 foram publicados os seguintes artigos com co-autoria da 

coordenadora do projeto : 

 Percepções sobre a sistematização da assistência de enfermagem em uma 

unidade intensiva de neonatologia. Disponível em: http://www.index-

f.com/para/n27/210.php 

 Percepção das gestantes sobre o acolhimento em uma unidade básica de saúde. 

Disponível em: http://www.index-f.com/para/n27/148.php 

 Estudo qualitativo da assistência de enfermagem às dificuldades no aleitamento 

materno. Disponível em: http://www.index-f.com/para/n27/214.php 

 Ações educativas sobre prevenção do câncer do colo uterino com gestantes em 

sala de espera; Disponível em: http://www.index-f.com/para/n25/422.php 

 Dificuldades da consulta de pré-natal realizada por enfermeiros. Disponível em; 

http://www.index-f.com/para/n25/349.php 

 Perfil epidemiológico da sífilis congênita em uma maternidade pública no 

Nordeste brasileiro. Disponível em; http://www.index-f.com/para/n25/350.php 

 Aleitamento materno entre crianças menores de um ano internadas em hospital 

público do Nordeste brasileiro. Disponível em: http://www.index-

f.com/para/n22/246.php 
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 Doação de leite materno: fatores que contribuem para esta prática. Disponível 

em: http://www.cienciasdasaude.famerp.br/index.php/racs/article/view/548 

 Práticas de aleitamento materno exclusivo entre profissionais de saúde de um 

hospital amigo da criança. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.5380/ce.v22i4.50523 

 Perception of mothers on breastfeeding in the Context of neonatal 

hospitalization. Disponível em: http://www.journalijdr.com 

 History of breastfeeding in children and adolescents with diabetes mellitus type 

1. Disponível em: http://www.journalijdr.com 

Em 2016/2017 os extensionistas participaram de eventos e os trabalhos apresentados 

foram: 

 Atendimento a uma puérpera com mastite lactacional: relato de experiência: IV 

Fórum de Extensão;  

 Percepção de mães sobre aleitamento materno no contexto da internação na UTI 

neonatal: IV Fórum de Extensão;  

 Promoção ao aleitamento materno com as puérperas no alojamento conjunto: 

relato de experiência: IV Fórum de Extensão; 

 Perfil sociodemográfico de doadoras do Banco de Leite do Hospital Regional 

Materno Infantil de Imperatriz: IV Jornada Multidisciplinar de Intervenções 

Respiratórias no Pós-Operatório; 

 Prática Vivenciadas Por Extensionistas no Banco de Leite Hjmano: Um Relato 

de Experiência:  IV Jornada Multidisciplinar de Intervenções Respiratórias no 

Pós-Operatório; 

 Acadêmicos de enfermagem em um Banco de Leite Humano à puérpera com 

mastite: relato de experiência: Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia 

2017; 

 

 Foram apresentados os seguintes TCCs por extensionistas do projeto em 

2016/2017: 

 Perfil clínico de neonatos internados em uma unidade de terapia intensiva neonatal; 

 Perfil sociodemográfico e obstétrico de gestantes atendidas em unidade básica 

de saúde de Imperatriz-MA; 

 Percepção de mães sobre aleitamento materno no contexto da internação na UTI 

neonatal; 

Imperatriz, 23 de novembro de 2017 

 

Floriacy Stabnow Santos 

Coordenadora do projeto 
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