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A proposta inicial do projeto de extensão consistia em um acompanhamento 
semanal presencial das atividades realizadas no Banco de Leite Humano do 
Hospital Fêmina (BLH), com integração as rotinas da equipe. Contudo, com a 
pandemia do Coronavírus, o Grupo Hospitalar Conceição suspendeu atividades 
práticas de estudantes na instituição. Dessa forma, a proposta foi adaptada para 
atender a uma demanda da equipe do BLH, na forma remota, com a criação de 
uma página na rede social Facebook e formulação de conteúdos informativos e 
postagens semanais para a população. Com isso, aproxima o BLH da 
comunidade, afim de aumentar o público engajado na doação de leite humano, 
através de informações científicas e conteúdo digital sobre amamentação e 
alimentação saudável, de forma acessível e de fácil compreensão. Os conteúdos 
dos materiais foram discutidos e planejados com a equipe do BLH, e baseados 
em publicações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. 
Os designs das publicações foram criados usando as plataformas Canva e 
Powtoon. Através do projeto e contato com a equipe, foi criada uma página no 
Facebook para o BLH. O primeiro material produzido para publicação consistiu 
em uma apresentação da equipe, com informações de como são realizadas as 
doações, e os horários de funcionamento do serviço. Foi elaborado um cadastro 
online na plataforma Google Forms, para novas doadoras, que facilitou o acesso 
para as doações. Outras publicações foram: cartilhas sobre Amamentação e 
Covid-19; Mitos e verdades sobre alimentação; e vídeo sobre Alimentação e 
Imunidade. A publicação sobre Amamentação e Covid-19 foi a de maior alcance, 
com 1.300 acessos. A experiência na elaboração de conteúdos digitais, com 
supervisão do professor e profissionais do BLH, proporcionou ao extensionista, 
além do estudo e aprofundamento dos temas e contato com a equipe, a 
oportunidade de adquirir habilidades nas plataformas digitais utilizadas.  

 


