


Campanha visa incentivar gestantes e lactantes a doarem 

leite materno para bebês prematuros ou de baixo peso 

(menos de 2,5 kg), internados em UTI neonatal e que não 

podem ser amamentados diretamente no seio da mãe

Meta

Aumentar em 15% o volume de leite 

coletado e aumentar o nº de doadoras



Toda mulher que 

amamenta é uma possível 

doadora de leite materno

Objetivo é estimular doações durante todo ano 

e não apenas nos períodos de campanha, em 

que o volume de leite aumenta



Doação de Leite Materno no 
Brasil entre 2008 e 2018

2 milhões de litros de leite materno 

coletados

1,8 milhão de mulheres doadoras

2 milhões de recém-nascidos beneficiados

Os bebês internados nas UTI neonatais apresentam melhor 

recuperação se tiverem  alimentação exclusiva com leite humano 

*Dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano



*Dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

Número de doadoras cresceu 45% em 11anos
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*Dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

Leite materno coletado cresceu 30% em 11 anos
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Quantidade de leite coletado não 

atende a real demanda

45% dos bebês prematuros ou de baixo peso 

não receberam a doação de leite humano

Volume de doações cai nos períodos de 

férias escolares e feriados prolongados

*Dados do SINASC 2018
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*Dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano *Dados do SINASC

330 mil crianças
nascidas a cada ano são 

prematuras ou têm baixo peso 

São 11% do total de crianças 
nascidas no Brasil

(3 milhões por ano)



Benefícios do leite materno

Tem tudo que o bebê precisa até os 
6 meses de idade, inclusive água

Protege a criança de diarreias, 
infecções respiratórias e alergias

Reduz em 13% a mortalidade em 
crianças menores de 5 anos *

Reduz o risco de desenvolver 
hipertensão, colesterol alto, diabetes
e obesidade na vida adulta

* Revista Lancet 2003

Cada pote de 300ml 

de leite humano pode 

ajudar  até 10 recém-

nascidos por dia



Qualquer quantidade de leite materno pode ajudar

Dependendo do peso do 

bebê,1 ml de leite é 

suficiente para nutrir o 
recém-nascido

O pote não precisa estar 
cheio para ser levado ao 
Banco de Leite Humano 



Atendimentos nos Bancos de 

Leite Humano no Brasil em 2018

Em grupo: 394.708

Individuais: 1.860.492

Domiciliares: 276.337

As mulheres devem procurar os Bancos de Leite
para saber como doar e tirar outras dúvidas sobre 
amamentação

Endereço dos bancos de leite de todo o Brasil no
site da RBLH:  rblh.fiocruz.br

*Dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

https://rblh.fiocruz.br/localizacao-dos-blhs


Brasil possui a maior e a mais complexa Rede 

de Banco de Leite Humano do mundo

225
Bancos de Leite 

Humano

212
Postos de Coleta

Todos os estados e o DF 

têm pelo menos 1 Banco 

de Leite Humano

Média de 45 bancos de 

leite por macrorregião



O modelo brasileiro alinha 

baixo custo e alta tecnologia

Tecnologia é exportada para 22 países 
da América Latina, Caribe, Península Ibérica

Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, 
Moçambique, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai, Venezuela

Cooperação técnica em fase inicial
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe Timor-Leste

Portal, colocar imagem de forma que
A data não apreça



VEICULAÇÃO: 17 a 31 de maio 

PÚBLICO-ALVO: gestantes, lactantes (prioritário), 

profissionais de saúde e formadores de opinião 

(secundário)

MEIOS DE DIVULGAÇÃO: TV fechada, rádio e cinema 

(sessões Cinematerna)

PEÇAS PUBLICITÁRIAS:  filme de 30 e 60 segundos, 

spot de 30 segundos, landing page, banner de 

internet, cards, ação com influenciadores, 

cartaz e folder

Campanha publicitária



A campanha publicitária se 

baseia em histórias reais de duas 

mulheres: Nayra deu a luz a um 

bebê prematuro, que precisou de 

doação de leite materno para 

ajudar na recuperação da saúde 

de seu bebê. Daiana é doadora 

de leite materno frequente desde 

o nascimento do 1º filho. 

Nayra, mãe do Lorenzo

Histórias reais 



Peças

publicitárias



Vamos assistir

ao vídeo da 

campanha






