
RODOVIÁRIOS FAZEM NOVA PLENÁRIA HOJE EM NITERÓI. P. 3

Empenho de equipes da Saúde em 
Niterói, São Gonçalo e Maricá, faz 
campanha Agosto Dourado avançar e 
conquistar adesão de mães.  P.2

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Equipamentos culturais serão inaugurados 

amanhã em Neves. Por causa do novo 

coronavírus, cerimônia será simbólica. P. 3Niterói& região
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Profissionais da saúde se engajam em programas até online para 
vencer obstáculos e fomentar aleitamento. Mães correspondem 

Thayane Rocha 

de Amorim teve 

Anthony Fabrício 

anteontem 

A
campanha Agos-
to Dourado, criada 
para destacar a im-
portância da ama-

mentação, está vencendo 
barreiras. Mobilização séria 
com quadro multidisciplinar 
vem mudando o retrato da 
saúde em Niterói, São Gon-
çalo e Maricá. A boa notícia 
começa pelo  Banco de Lei-
te do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (HUAP), que 
teve um primeiro semestre 
melhor que o mesmo perío-
do de 2019. Apesar da pande-
mia de coronavírus, aumen-
tou em 33% a quantidade de 
leite humano coletado de 
janeiro a junho deste ano. 
Além disso, foram 15,5% a 
mais de doadoras nos seis 
meses iniciais. Em São Gon-
çalo, segunda cidade em 
densidade populacional do 
estado do Rio, quase 100% 
dos 3.432 nascidos vivos, nú-
mero consolidado em 15 de 
junho, tiveram alta do hospi-
tal mamando no peito. 

“Com a pandemia, passa-
mos a atender online e rei-
niciamos ontem em parte o 
trabalho presencial com a 
reunião do grupo de apoio 
ao aleitamento materno da 
clínica gonçalense”, conta 
Aline Aguiar, coordenado-
ra do Grupo de Apoio ao 
Aleitamento Materno, cria-
do em 2018, que conta com 

duas nutricionistas, uma 
psicóloga, uma fonoaudió-
loga e uma assistente social. 
“Desde 2019 nós trabalha-
mos com mitos e verdades, 
pois as gestantes vêm com 
muitas crenças que, às vezes, 
comprometem o aleitamen-
to”, diz.

Thayane Rocha de Amo-
rim, 24 anos, ontem recebeu 
treinamento na materni-
dade municipal Dr. Mario 
Niajar, em Alcântara, São 
Gonçalo, para amamentar 
Anthony Fabrício. “Meu fi-
lho teve facilidade em pegar, 
não senti dor e ele se alimen-
ta bem. A orientação foi óti-
ma”, conta.

Nas unidades de Saúde de 
Maricá, o incentivo ao alei-
tamento é permanente. Pelo 
Hospital Municipal Conde 
Modesto Leal já no primeiro 
semestre de 2020, 663 mães 
foram assistidas. A nova mãe 
Thainá Pereira Caldas Gui-
marães, de 22 anos, não só 
amamenta a pequena Chloe, 
de 11 dias, como doa parte do 
seu leite. “Esse momento da 
minha vida está sendo aben-
çoado, e me senti na obriga-
ção de dividir meu leite com 
quem precisa”.  

O Banco Professora Heloi-
sa Helena Laxe de Paula fun-
ciona desde 2003 no HUAP, 
com apoio da Associação dos 
Colaboradores (ACHUAP). 
Todo o leite recebido é des-
tinando à sua UTI neonatal. 
No primeiro semestre de 
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2020, a média foi de 40 doa-
doras de leite humano por 
mês, totalizando um estoque 
de 220,9ml recebidos. Des-
ses, 35,1ml foram distribuí-
dos para 43 receptores. A en-
fermeira e subcoordenadora 
do Banco de Leite do hospi-
tal, Bertilla Riker, explicou 
como foi feito o atendimen-
to, em tempos de covid-19, e 
ressaltou a importância das 
campanhas na mídia como 
forma de divulgar e sensibi-
lizar as doadoras:

- Durante a pandemia, 
muita coisa teve que mudar 
na maneira de lidar com as 
doadoras e mulheres com 
problemas de lactação. Os 
atendimentos passaram a 
ser por chamada de vídeo, e, 

a fim de segurar as doadoras 
e a equipe das rotas, foram 
necessários cadastros por 
telefone e coletas de sangue 
para controle, em datas pré-
definidas e com uso comple-
to dos EPIs. As campanhas 
são a melhor ferramenta 
para divulgação e sensibili-
zação. Este ano, aumenta-
ram os espectadores em rela-
ção aos anos anteriores, pois 
as pessoas estão mais recep-
tivas, em casa, observando e 
esperando tudo mudar.

A sala de coleta de leite 
materno e apoio à amamen-
tação - que funciona como 
apoio ao banco de leite ma-
terno do Hospital Universi-
tário Antônio Pedro, de Ni-
terói - fica no Posto Central. 
Informações: 2637-3395.
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