
 

 

 

 

LEVANTAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE BANCO DE 
LEITE HUMANO (rBLH) NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: 2018 – 2019 

 

Introdução: A amamentação constitui-se como um evento natural e fisiológico que integra 
uma estratégia prática, simples, econômica e sustentável de promoção à saúde das 
crianças, através da oferta do leite humano, um alimento completo do ponto de vista 
nutricional até os primeiros 6 meses de idade. Os bancos de leite humano (BLH) têm sido 
fundamentais na assistência à saúde neonatal e infantil e, possibilita o apoio ao aleitamento, 
auxiliando diretamente aqueles bebês que não podem ser amamentados diretamente no 
peito. Objetivo: Analisar os relatórios mensais dos anos de 2018 e 2019 da Rede de 
Bancos de Leite Humano (rBLH) na região Norte do Brasil, com foco na coleta, distribuição, 
atendimento em grupo e individual, na visita domiciliar, no número de doadoras e 
receptoras. Metodologia: Trata-se de estudo exploratório-descritivo de natureza aplicada 
com abordagem quantitativa, conduzido por meio da extração de dados secundários de 
domínio público do documento “Série Documentos - Rede de Bancos de Leite Humano 
(rBLH)” nos setes estados da região Norte do Brasil. Resultados: Os dados encontrados 
demonstraram que entre os anos de 2018 e 2019, os atendimentos em grupos aumentaram 
em todas as capitais da região Norte. No que se refere ao atendimento individual, pode-se 
observar um declínio em 2019 em comparação 2018. Em relação às visitas domiciliares, 
houve a redução para alguns estados e, a quantidade de doadoras diminuiu em todos as 
localidades, exceto no estado do Amapá. Foi verificado a diminuição da coleta do leite 
humano em todos os estados, assim como a redução dos quantitativos de leite humano 
distribuído. Conclusão: Este estudo foi o primeiro a avaliar de forma detalhada, o alcance 
de todos os serviços da rBLH disponíveis em banco de dados de domínio público para a 
região Norte. Concluiu-se que não houve variação na evolução do fornecimento dos 
serviços dos bancos de leite quando considerado o período em questão analisado. 
Entretanto, ao nível estadual, houve aumento da abrangência e redução na quantidade de 
pessoas assistidas pelos BLH. 
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