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ROGRAMAÇÃO DIA MUNDIAL DA DOAÇÃO DE LEITE HUMANO 

“Doação de leite humano: a pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz 

esperança”  de 01 a 19 de maio de 2021 

Banco de Leite Humano - Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista  

O Dia Mundial de Doação de Leite Humano é uma iniciativa para a proteção e 
promoção do aleitamento materno, voltada para a sensibilização da sociedade para a 
importância da doação de leite humano. Os objetivos da celebração, realizada em todo 
o país, são: estimular a doação de leite materno; promover debates sobre a 
importância do aleitamento materno e da doação de leite humano; divulgar os bancos 
de leite humano nos estados e municípios brasileiros. 

A primeira comemoração do Dia Nacional de Doação de Leite Humano foi realizada no 
ano de 2004. Anualmente, o Ministério da Saúde, em parceria com a rBLH-BR, produz 
e distribui material de divulgação por todo o Brasil. Alguns estados possuem também 
campanhas próprias e grande parte dos bancos de leite humano celebram a data com 
eventos. 

Dia Nacional de Doação de Leite Humano– 2021 

A proposta do dia 19 de maio surgiu durante o V Congresso Brasileiro de Bancos de 
Leite Humano/ I Congresso Iberoamericano de Bancos de Leite Humano/ I Fórum de 
Cooperação Internacional em Bancos de Leite Humano, realizado no período de 27 a 
30 de setembro de 2010, em Brasília. No evento, países da Ibero-américa que possuem 
Banco de Leite Humano iniciaram um movimento para terem um “Dia Nacional de 
Doação de Leite Humano” e propuseram o dia 19 de maio. O Brasil também aderiu ao 
movimento para mudança da data, visando comemorar a mesma data em todos os 
países, fortalecendo a criação do “Dia Mundial de Doação de Leite Humano”. 

A data já foi adotada pelo Conselho do Mercosul e pela Unasul. O primeiro, no dia 28 
de junho de 2012, publicou a Recomendação nº 08/12 sobre a celebração do dia 19 de 
maio como "Dia da Doação Voluntária, Gratuita e Altruísta do Leite Humano". Já a 
União das Nações Sul-Americanas (Unasul) instituiu, em setembro de 2012, o "Dia 
Sulamericano de Doação Voluntária, Gratuita e Altruísta de Leite Humano", no dia 19 
de maio. 

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/mercosul082012.pdf
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Atividades: 

Dias 05, 07 e 10 de maio de 2021 

Atividade: Visitação do Banco de Leite às Enfermarias do Hospital Esaú Matos 

Objetivo: Vai ser instalado um Totem para que as puérperas possam tirar fotos. Estas 

imagens serão enviadas para o “Fórum de Cooperação Técnica Intencional – Doação 

de Leite Humano”. 

Local: Enfermarias e o CDI (Centro de Diagnóstico por Imagem) do Hospital Esaú Matos 

 

Dias 17, 18 e 19 de maio de 2021 

Atividade: Fórum de Cooperação Técnica Internacional. Doação de Leite Humano – 

Lições aprendidas durante a pandemia de Covid-19. O que podemos fazer a mais? 

Objetivo: Durante 3 (três) dias toda a equipe do Banco de Leite Humano, se reunirá 

para participar, efetivamente, do Fórum Online com toda a Rede de Banco de Leite 

Humano (RBLh´s) do Brasil. É necessário que toda a equipe técnica que compõe os 

Bancos de Leite Humano participem.  

Local: Banco de Leite Humano de Vitória da Conquista 

 

Dia 19 de Maio de 2021 - Dia da Doação de Leite Humano 

Atividades: 

- Presentear as Doadoras com ROSAS, durante a visita domiciliar. 

Horário: Das 08h às 11h30. 

- Encerramento das atividades com a apresentação do Coral do Banco de Leite 

Humano, com a regência da professora Isamar Pales. 
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Horário: 18h 

Objetivo: Neste mesmo dia ocorrerá no Fórum Nacional de Doação de Leite Humano a 

exposição de um painel com as ações desenvolvidas de todos os Bancos de Leite 

Humano. 

Local: Hospital Esaú Matos 

 

 

 

 

 


