Solicitação de Criação de SIGs nas Especialidades da Saúde
(Special Interest Group, Grupo de Interesse Especial)

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Instituto Fernandes Figueira - IFF
Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano – RedeBLH-BR
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: TeleRedeBLH – Tele Rede de Bancos de Leite Humano
Especialidades: Banco de Leite Humano e Aleitamento Materno

Objetivo: Ampliar o intercâmbio do conhecimento e transferência de tecnologia no
âmbito do aleitamento materno e dos Bancos de Leite Humano como componentes
estratégicos para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, enfatizando a
redução da mortalidade infantil.

Escopo:
Este SIG nasceu da demanda de investigação cientifica, de desenvolvimento
tecnológico e de difusão do conhecimento no âmbito da Rede Brasileira de Bancos
de Leite Humano, sob a coordenação do Centro de Referência Nacional para
Bancos de Leite Humano da FIOCRUZ, que há mais de duas décadas vem se
dedicando a retroalimentar a formulação da política estatal para a área de
aleitamento materno e bancos de leite humano. Da ecologia microbiana do leite
humano às demandas subjetivas da mulher em processo de amamentação, ou dos
fundamentos da tecnologia de alimentos aplicados a bancos de leite as estratégias
dos programas nacionais, os trabalhos são pautados, fundamentalmente, pela
construção de caminhos alternativos e pelo desenvolvimento de tecnologia
moderada.
Pesquisa: fortalecer a realização de estudos multicêntricos e de projetos de
desenvolvimento tecnológico nas áreas de aleitamento materno e banco de leite
humano; com ênfase para as temáticas relacionadas à qualidade e a sistemas de
informação/compartilhamento do conhecimento (portal da Rede; desenho dos
sistemas de produção, BLH-WEB, BVS Aleitamento Materno);
Educação: contribuir para a consolidação da formação profissional dos
trabalhadores da área; criar oportunidades de compartilhamento de
conhecimentos entre os Bancos de Leite do país; fortalecer e estreitar os laços
entre os Bancos de Leite existentes; e, certificar profissionais de nível médio e
nível superior em Aleitamento Materno e Bancos de Leite Humano.
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Assistência: Desenvolver atividades de apoio a formulação de diagnóstico no
âmbito do aleitamento materno e a definição de condutas terapêuticas, que
ampliem a utilização do leite humano como alimento funcional.
Extensão: Assessorar a formulação de projetos de implantação de novos Bancos
de Leite Humano em suas múltiplas formas de abordagem

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na segunda segunda-feira de cada mês
das 12h às 13h30, hora de Brasília. Rodizio de responsabilidade de apresentação.
A agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em
www.rute.rnp.br/eventos ou diretamente no site do SIG: http://rute.rnp.br/web/sigteleredeblh-tele-rede-bancos-de-leite-humano

Participação no SIG:
Para solicitar participação neste SIG, acesse o endereço http://url.rnp.br/?RUTESIG-Participacao siga as instruções e preencha o formulário de solicitação de
participação.

Perfil do participante:
Agente PSF
Enfermeiro
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros: (profissionais da Rede de Bancos de Leite Humano e

do Sistema Único de Saúde).
As reuniões temáticas são dirigidas aos profissionais que desenvolvem suas
atividades em Bancos de Leite Humano ou em outras instituições correlatas.
...
Instituição Coordenadora: Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
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