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Plano de
Ação
2019
Comissão de Incentivo e Apoio ao
Aleitamento Materno - CIAAM

PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO DE INCENTIVO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO (CIAAM) DO HU-UFGD – 2019

Item

1

2

3

4

Quem fará?
(Who?)

Quando será
feito?
(When?)

Quanto será o
custo
(How much?)

CIAAM em parceria
com a Unidade de
Comunicação

Primeiro
semestre de
2019

Patrocinado
pela Unigran

CIAAM em parceria
com as chefias e
colaboradores da linha
materno-infantil

Segundo
semestre de
2019

Pastas de
papel e
canetas para
entregar aos
participantes

HU-UFGD

CIAAM em parceria
com a Divisão de
Gestão de Pessoas
(Desenvolvimento de
Pessoas) e Unidade de
Telessaúde

Novembro de
2018 a
dezembro de
2019

Não há custo
financeiro

HU-UFGD

CIAAM em parceria
com a PROEX, Unidade
de Comunicação e
Comissão de Apoio a
Eventos Institucionais

Maio a
setembro de
2019

R$ 3.000,00

O que será feito?
(What?)

Por que será feito?
(Why)

Como será feito?
(How)

Divulgação do
Manual de Normas
e Rotinas de
Aleitamento
Materno
Organização das
capacitações
internas de Manejo
em Aleitamento
Materno
Disponibilizar o
Curso de Manejo
Clínico em
Aleitamento
Materno na
Plataforma 3EC

Para estabelecer normas
e rotinas relativas ao
manejo do Aleitamento
Materno na linha de
cuidado materno-infantil
Para adequar a atenção à
saúde do HU às boas
práticas ao parto,
nascimento e
aleitamento materno
Para facilitar o acesso à
informação e adequar a
atenção à saúde do HU às
boas práticas ao parto,
nascimento e
aleitamento materno
Promover a Semana
Mundial de Aleitamento
Materno no município de
Dourados-MS; sensibilizar
os colaboradores do
Hospital Universitário da
UFGD no Manejo de
Aleitamento Materno e
incentivar a promoção do
Aleitamento materno no

Impressão e distribuição
de manuais aos
colaboradores
HU-UFGD
envolvidos nos setores e
mídias digitais
Divulgação do
calendário de
capacitações e
HU-UFGD
identificação dos
facilitadores

Realizar a III
Semana de
Aleitamento
Materno do HUUFGD

Gravação de aulas,
planejamento e
elaboração do conteúdo
pedagógico.

Palestras, rodas de
conversa, mesas
redondas e oficinas
relativas ao tema da
SMAM de 2019

Onde será feito?
(Where?)

c

município de DouradosMS

5

6

7

Revisar o
Regimento Interno
da CIAAM

Para adequação das
normas institucionais

Recompor a CIAAM

Para alcançar os objetivos
institucionais da CIAAM

Registrar as ações
educativas
realizadas externas

Para que seja possível
contabilizar as atividades
de Aleitamento Materno
promovidas pela CIAAM
que envolvem público
externo

Reuniões ordinárias e
extraordinárias com
deliberação dos
membros a respeito do
tema
Reuniões ordinárias e
extraordinárias com
deliberação da
governança a respeito
do tema
Por registro da
atividade em livro
específico e coleta de
assinatura dos
participantes

HU-UFGD

CIAAM em parceria
com o Núcleo de
Comissões
Hospitalares

Abril a julho
de 2019

Não há custo

HU-UFGD

CIAAM em parceria
com o Núcleo de
Comissões
Hospitalares e
Superintendência

Segundo
semestre de
2019

Não há custo

No local em que as
ações acontecem

CIAAM e Banco de
Leite Humano

Durante o ano
de 2019

Não há custo

