
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH) coordena o maior conglomerado 
de Bancos de Leite Humano do mundo. 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 (PNAISC), 
estando organicamente integrada 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. Esse processo pressupõe 
movimentos orientados por um planejamento estratégico que confere 
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 no Brasil e exterior. 
 
Por outro lado, apesar da taxa de mortalidade infantil no Brasil ter diminuído nas 
últimas décadas, estudos divulgados em 2018 revelaram uma preocupante mudança 
nessa tendência. As transformações impostas ao cenário da saúde pública brasileira na 
atualidade, demandam intervenções estratégicas para a reversão desse quadro. Essa 
nova realidade torna ainda mais urgente a retomada do processo de modernização e 
consolidação da rBLH, 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. 
 
 
 
 
 



 


