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Criado em 1976, com o propósito inicial de prover o alimento 
necessário aos recém nascidos prematuros ou doentes, o BLH foi 
incorporando atividades de assistência e apoio ao aleitamento 
materno ampliando seu campo de atuação. 
 
O BLH do HC é, hoje,  um Centro de Referência para as outras 
unidades do interior do estado de São Paulo cabendo-lhe a 
responsabilidade de prestar assessoria técnica e científica aos 31 BLH 
de sua área de abrangência.  
 
A área onde inicialmente estava instalado (próximo ao Centro de 
Convivência Infantil da Unidade de Emergência) tornou-se inadequada 
porque não comportava o crescente volume de atividades. 
 
Nesta administração, o BLH foi transferido para  uma nova área 
(Avenida Santa Luzia) o que propiciou  uma ampliação de mais de 
cinqüenta por cento da capacidade anterior e  possibilitou o aumento 
tanto das atividades de assistência quanto da garantia de oferta de 
leite humano com um controle de qualidade certificado de acordo com 
os padrões da  Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. 
 
Nesse período foram efetuadas 5 452 orientações em grupo, 53 523 
orientações individuais,  8 806 visitas domiciliares,  tendo sido 
coletados 12 500 litros de leite e distribuídos 11 200 litros provenientes 
de 3 500 doações,  para atender a  9 200 prescrições de leite humano 
a recém nascidos internados em nosso hospital.  
 
Visando a oferta de leite humano com qualidade certificada, foram 
realizados 36 881 exames microbiológicos, 83 459 exames para 
determinação do teor calórico do leite ( crematócrito) e 83 457 exames 
para determinação do grau de acidez Dornic dos leites coletados, 
processados e posteriormente distribuídos.  
 
Além da assessoria técnica e cientifica,  nesse período,  nosso serviço 
orientou a implantação de novos Bancos de Leite Humano no interior 
do Estado de São Paulo: no ano de 2006 em Franca  e  Piracicaba; 



em 2008 em Rio Claro e São José do Rio Preto, além de projetos de 
adequação de área em vários municípios.  
 
 Tivemos, também, a instalação de 9 Postos de Coleta de Leite 
Humano na região de Marília, 1 em Itu e 3 na região de Ribeirão Preto 
( Monte Alto - Maternidade Sinhá Junqueira e Mater). 
 
Atualmente, estamos sensibilizando gestores para instalação de 
Postos de Coleta de Leite Humano em Jaboticabal e Jardinópolis e 
finalizando projeto para obtenção de uma unidade móvel para coleta 
de leite humano para nosso Banco de Leite com o objetivo de ampliar 
o número de doações e volume de leite coletado mantendo estoques 
de  segurança do alimento para os bebês, especialmente os 
prematuros. 
 
Nesta administração, o BLH ofereceu 19 cursos Teórico - Práticos de 
40 horas sobre Processamento e Controle de Qualidade do Leite 
Humano Ordenhado, com a  capacitação de 388 profissionais; 1 
Curso de Proficiência em Qualidade em Banco de Leite Humano 
para 26 coordenadores dos BLH do Interior e 6 cursos de Manejo 
Clinico do Aleitamento Materno para 160 profissionais da saúde. 
 
Concomitantemente, nossos profissionais do BLH têm participado de 
eventos científicos com apresentação dos resultados de trabalhos de 
pesquisa sobre os temas : 1- Programa de Qualidade da Rede 
Paulista de BLH, 2-  Pesquisa sobre os efeitos do processamento do 
leite humano sobre os níveis de Vitaminas A e E no leite humano 
coletado, processado e distribuído aos recém nascidos; 3- participação 
na Pesquisa sobre novos métodos de exame microbiológico do leite 
humano ordenhado. 
 
O BLH do HC é também campo de estágio para alunos da 
enfermagem, do curso de nutrição, de fonoaudiologia, de doutorandos 
e  residentes de primeiro e segundo ano de medicina de família. 
 
Realiza palestras em vários eventos e cursos  nos municípios do 
Estado de São Paulo e  em vários Estados brasileiros e no Exterior.  
 
Anualmente realiza várias atividades na “Semana Mundial da 
Amamentação” e eventos no “Dia Nacional da Doação de Leite 



Humano”, ocasiões em que são homenageadas as mulheres que 
amamentam e doam o excedente de seu leite para nossos 
prematuros.  
 
Graças ao reconhecido trabalho desenvolvido, a Enfermeira Anália 
Ribeiro Heck, coordenadora do nosso Banco de Leite Humano,  foi 
eleita representante da Região Sudeste, que compreende os Estados 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, junto à 
Comissão Nacional de Bancos de Leite Humano no Ministério da 
Saude e durante o ultimo Congresso Internacional de BLH, em 
Brasília/DF, a coordenadora foi homenageada pela relevância de seu 
trabalho, ocasião em que foi diplomada como Consultora Nacional 
da Rede BLH/BR e como Consultora Internacional da Rede Ibero 
Americana de BLH.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


