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Apresentação
A criação da Rede de Bancos de Leite Humano da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (rBLH-CPLP) começou a ser discutida em 22 de maio de
2017, às margens da 70ª Assembleia Mundial da Saúde. Na oportunidade, os
Ministros da Saúde da CPLP receberam com satisfação a proposta de criação
dessa rede temática para a Região, diante dos impactos positivos da ação
Banco de Leite Humano (BLH) para a saúde pública dos países que a
implementaram no contexto da Rede Global de Bancos de Leite Humano.
Ainda em 2017, no dia 26 de outubro, em Brasília, foi realizada a IV Reunião de
Ministros de Saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, onde foi
aprovada a Resolução de criação da rBLH-CPLP, e que deu início à sua
construção. Na ocasião, foram destacadas as experiências exitosas da ação BLH
nos países da CPLP que já disponiam desse serviço, como Brasil, Cabo Verde e
Portugal, bem como o alinhamento aos eixos estratégicos do Plano Estratégico
de Cooperação em Saúde 2018-2021 (PECS-CPLP).
Diante desse contexto, no período de 15 a 17 de outubro de 2018, foi realizada
a I Reunião de Bancos de Leite Humano da CPLP, que teve o objetivo de
estabelecer o Plano de Trabalho para a rBLH-CPLP, dando, assim, consecução e
concretude à resolução de sua criação. A reunião foi realizada em Praia/Cabo
Verde, segundo país a implementar a ação BLH no âmbito da Comunidade.
Participaram do evento representantes de instituições de Angola, Brasil, Cabo
Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, onde tiveram a
oportunidade de trocar experiências e conhecimentos.

Na interseção entre os ODS e o PECS-CPLP, particularmente no que tange a
melhoria da saúde materno-infantil, os BLH constituem um reforço para os
sistemas de saúde dos Países. Além de contribuir para a redução da
morbimortalidade infantil, com ênfase no componente neonatal; a rBLH-CPLP
também atua de forma sinérgica na prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis, em decorrência de sua atuação na promoção, proteção e apoio
ao aleitamento materno.
7

Participantes da solenidade de abertura da II Reunião Ordinária da rBLH-CPLP

Foi assim que, dando prosseguimento à implementação da rBLH-CPLP, no período de 12 a
14 de novembro de 2019, foi realizada a II Reunião Ordinária, na Fundação Oswaldo Cruz,
na cidade do Rio de Janeiro, com participação de representantes de Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.
O evento teve o propósito de instalar a Coordenação Técnica da rBLH-CPLP na Secretaria
Executiva da Rede Global de Bancos de Leite Humano (Fiocruz/RJ/Brasil). O evento
contribuiu para a capacidade de gestão, coordenação técnica e avaliação da rBLH-CPLP,
desenvolvida em conformidade com os princípios de horizontalidade e participação.
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12 de novembro, terça-feira
Sessão I – Primeira Reunião do Comitê Interpaíses da rBLH-CPLP na Secretaria Executiva/Fiocruz.
Sessão exclusiva para integrantes da rBLH-CPLP.
Local: Auditório do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes
Figueira/IFF-Fiocruz

• Recepção dos participantes
• Elaboração do Estatuto da rBLH-CPLP
• Elaboração do Plano Operacional da rBLH-CPLP
Sessão II - rBLH-CPLP: Painel. Sessão aberta – vagas limitadas com inscrições prévias
Local: Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/IFFFiocruz.

Programa da II Reunião da rBLH-CPLP
12 a 14 de novembro de 2019

• Solenidade de Abertura
O olhar do Brasil para a Cooperação Técnica Internacional em BLH na CPLP:

• Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz/MS
• Agência Brasileira de Cooperação – ABC/MRE
Evolução e perspectivas dos Bancos de Leite Humano nos países que integram a CPLP:
• Brasil
• Portugal
• Cabo Verde
• Moçambique
• Angola

• Guiné-Bissau
• Guiné-Equatorial
• São Tomé e Príncipe
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Programa da II Reunião da rBLH-CPLP
13 de novembro, quarta-feira

Sessão III – Instalação da Coordenação Técnica da rBLH-CPLP na
Secretaria Executiva da Rede Global de Bancos de Leite Humano na
Fundação Oswaldo Cruz/Brasil – Rio de Janeiro/RJ.
Local: Fiocruz – Campus Manguinhos
• Reunião na Sede da Secretaria Executiva da rBLH-Global/ Instituto
de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
(ICICT/Fiocruz)
• Visita a Setores/Serviços e Unidades da Fiocruz que integram a
rBLH:
- Sistema de Bibliotecas Fiocruz
- Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde
(INCQS/Fiocruz)
- Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde (CTIC)
- Assessoria de Comunicação (IFF, ICICT, Presidência)
- Castelo Mourisco
- Tour pelo Campus Fiocruz

• Elaboração do Estatuto e do Plano Operacional da rBLH-CPLP
• Assinatura da Ata de Instalação da Coordenação Técnica da rBLHCPLP
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14 de novembro, quarta-feira

Sessão IV – A rBLH-CPLP no Congresso Mundial de Aleitamento Materno
10h:40 – 12h:30 - Mesa Redonda: Novos conhecimentos em aleitamento materno:
implicações clínicas para o futuro da criança
Local: Centro de Convenções SulAmérica - Sala 4 - 2º Pavimento
Palestrantes: João Aprigio Guerra de Almeida – Fiocruz/MS; Fabíola Suano - Escola
Paulista de Medicina e Faculdade de Medicina do ABC; Elsa Regina Justo Giugliani Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Moderadora: Vilneide Maria Santos Braga Diégues Serva - IBFAN Brasil/IMIP
Relator: Roberto Diniz Vinagre - Universidade Federal de Mato Grosso
14h:00 – 15h:50 - Mesa Redonda: Banco de Leite Humano: uma estratégia para a
segurança alimentar dos recém-nascidos de risco
Local: Centro de Convenções SulAmérica - Sala 1A - 2º Pavimento
Palestrantes: João Aprigio Guerra de Almeida – Fiocruz/MS e Irina Spencer – BLH do
Hospital Agostinho Neto/Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde
Moderadora: Danielle Aparecida da Silva – IFF/Fiocruz
Relatora: Miriam Oliveira dos Santos - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal
16:30 às 18:20h - Reunião da rBLH
Local: Centro de Convenções SulAmérica - Sala 8 - 2ºPavimento
Palestrantes: João Aprigio Guerra de Almeida – Fiocruz/MS e Mariana Simões Barros
– Fiocruz/MS
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Sessão I – Primeira Reunião do Comitê Interpaíses da rBLH-CPLP

Síntese das Sessões
12 a 14 de novembro de 2019
Os representantes da rBLH-CPLP durante a II Reunião Ordinária da rBLH-CPLP

No dia 12 de novembro, pela manhã, foi realizada uma reunião de boas-vindas no BLH do IFF/Fiocruz, onde o
grupo pode se apresentar e discutir a proposta de trabalho para os três dias de atividades. Na ocasião, por
Angola, esteve a Sra. Elisa Gaspar - Coordenadora da Amamentação e BLH da Maternidade Lucrécia Paim; por
Cabo Verde, a Sra. Irina Spencer - Coordenadora do Programa Nacional de Nutrição do Ministério da Saúde e
da Segurança Social; pela Guiné Bissau, a Sra. Elisangela Mariza da Silva Alfredo - Responsável da
Implementação de Iniciativa Hospital Amigo das Crianças e responsável de Alimentação e Nutrição dos
Lactantes e Pequena Infância; pela Guiné Equatorial, a Sra. Idelmira Bang Okomo Nsuru - Chefe de enfermaria
do Hospital Regional de Malabo; por Moçambique, a Sra. Sônia Bandeira - Diretora do BLH do Hospital Central
de Maputo; por Portugal, a Sra. Sara Brito – BLH do Maternidade Alfredo da Costa, e por São Tomé e Príncipe,
a Sra. Maria da Trindade F. Rodrigues Amado - Responsável de Saúde Materna e Planejamento Familiar,
Hospital Amigo do Bebê para promoção do Aleitamento Materno. Ainda, participaram, o Sr. Rafael Joaquim Responsável pelo Controle de Qualidade do Leite Humano do BLH do Hospital Central de Maputo; a Sra. Ernie
dos Santos e Ester Miriam Lopes - Enfermeiras do BLH do Hospital Agostinho Neto, de Cabo Verde. Após, foi
realizada uma visita às instalações do BLH do IFF/Fiocruz.
13

14

Sessão II - rBLH-CPLP: Solenidade de Abertura

Autoridades na mesa de abertura durante a II Reunião Ordinária da rBLH-CPLP

No período da tarde do dia 12 de novembro, foi realizada a Solenidade de Abertura
com a presença das seguintes autoridades: Dr. Fabio Russomano – Diretor do
IFF/Fiocruz; Dr. Marco Menezes - Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção
da Saúde (VPAAPS/FIOCRUZ); Embaixador Ruy Pereira – Diretor da Agência Brasileira de
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores; Janini Ginani - Coordenadora de
Saúde da Criança e Aleitamento Materno – Secretaria de Atenção à Saúde – (SAS/MS);
Dr. Eugenio de Almeida – Diretor do Instituto Nacional Controle Qualidade em Saúde
(INCQS/Fiocruz); Dr. Paulo Buss – Diretor do Centro de Relações Internacionais em
Saúde da Fiocruz (CRIS/Fiocruz) e o Dr. João Aprigio Guerra de Almeida – Coordenador
da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano/Fiocruz. Após, foi projetado o vídeo Cooperação técnica internacional em BLH: do local ao global.
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Cooperação técnica internacional em BLH: do local ao global.
Faça clique na imagem para ver o vídeo
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Sessão II - rBLH-CPLP: Painel - Solenidade de Abertura
Embaixador Ruy Pereira
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE)
“O projeto/iniciativa da rBLH é para a ABC um dos
mais importantes projeto de cooperação técnica
internacional do Brasil. [...] é, na verdade, o primeiro
projeto de cooperação técnica internacional Sul –
Norte do Brasil. Porque através da dimensão iberoamericana, estamos presentes na Europa e espero
que ampliemos cada vez mais a presença dessa
iniciativa
brasileira,
que
traz
resultados
comprovados em relação custo-benefício em termos
de resultado final com investimento extremamente
favorável e que tem um impacto direto da
população beneficiária/destinatária. ”

Marco Menezes
Vice-Presidênte de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS/FIOCRUZ)
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“[...] a instalação da coordenação técnica, ela marca e
vem reafirmar o compromisso histórico que a Fiocruz
tem com a política nacional de atenção integral à
saúde da criança, compromisso histórico que vem
sendo sempre renovado [...] É uma ação muito
importante e estratégica também para dentro da
Fiocruz, porque ela nos ajuda também a ver o
trabalho coletivo, o trabalho integrado entre
unidades da Fiocruz, não à toa que está aqui, o
diretor da Cogic, do IFF, do INCQS, do Icict, é uma
ação que também nos dá a possibilidade de interagir
muito bem internamente e criar novas estruturas de
planejamento, de funcionamento interno. ”

Fabio Russomnao
Diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes
Figueira (IFF/Fiocruz)
“O BLH do IFF é um cartão de visita internacional. Sua atuação na
cooperação nos orgulha e ensina como desempenhar nosso papel
nacional na promoção da saúde de mulheres, crianças e
adolescentes. Agradeço a confiança em nós depositada pelos
ilustres representantes dos países participantes, das autoridades
brasileiras e dirigentes das entidades envolvidas nessa
colaboração. Assegurando-lhes que não mediremos esforços para
consolidar e ampliar as experiências, a formação de pessoas,
produção de conhecimento para promoção do aleitamento
materno e segurança nutricional de bebês prematuros. Aproveito
para, no marco dos 120 anos da Fiocruz e os 97 anos do IFF,
disponibilizar todos os recursos do IFF para outras ações de
colaboração no que se refere à saúde de mulheres, crianças e
adolescentes.”
Janini Ginani
Coordenadora de Saúde da Criança e Aleitamento Materno – Secretaria de Atenção à
Saúde – (SAS/MS).
“Gostaria de saudar a todos vocês que lutam todos os dias pela
vida das nossas crianças, quando a gente fala de BLH a gente fala
de vida, de esperança, de uma mãe que vai conseguir amamentar
e prover o melhor alimento pro seu filho e eu tenho certeza que
essa estratégia, e todo o alcance do Brasil na redução da
mortalidade infantil está intrinsicamente ligada à implementação
dos BLHs. [...] sabemos que é exatamente o amor de cada um dos
profissionais, ali na beira do leito, que implica na qualidade do
produto que está ofertando, no auxílio às mães com problemas
em amamentar, que faz dessa realidade o melhor possível. Fico
muito feliz de ver esses profissionais aqui do mundo inteiro e
saber que estamos todos juntos nessa grande missão de salvar as
nossas crianças e propiciar o melhor alimento. ”
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Sessão II - rBLH-CPLP: Painel - Solenidade de Abertura
Eugenio de Almeida
Diretor do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).
“Estamos aqui para dar continuidade ao fortalecimento
da rBLH, marco fundamental para a saúde pública dos
países que fazem parte desta Rede Global de BLH.
Celebrar o êxito para melhoria da saúde infantil desses
países, êxito para redução da mortalidade infantil com
ênfase para o componente neonatal. Os BLHs atuam na
prevenção das doenças crônicas não transmissíveis,
hoje em grande ascensão, infelizmente. Destaco a
atuação na promoção, proteção e apoio ao AM. Nós, do
INCQS, estamos aqui, muito desejosos e já em parceria
para a melhoria do controle de qualidade dos BLHs [...] ”

Paulo Buss
Diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz (CRIS/Fiocruz).
“Quero, em nome do Cris, dar as boas-vindas aos
nossos queridos amigos, colegas dos países da CPLP,
e o pessoal do próprio Brasil que participam desta
rede. Não posso deixar de falar um agradecimento
sincero, como pediatra de origem [...] dizer o
quanto o Brasil, as crianças brasileiras, as mães
brasileiras, os pais brasileiros, as famílias brasileiras,
têm que ser agradecidas ao IFF e ao projeto de BLH,
que foi liderado por todos estes anos de maneira
brilhante e dedicada por João Aprigio.”

João Aprigio Guerra de Almeida
Coordenador da Rede Brasileira e Global de Bancos de Leite Humano
“Muito obrigado a cada um de vocês dentro dessa casa,
aos amigos da CPLP, aos amigos brasileiros que
representam as redes estaduais das nossas unidades
federadas que são, na verdade, o grande alicerce dessa
trajetória. É importante lembrar que essa construção é
coletiva, um produto genuinamente Sistema Único de
Saúde-Brasil que muito nos orgulha.”
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Sessão II - rBLH-CPLP: Painel - O Olhar do Brasil para a Cooperação Técnica Internacional em BLH na CPLP
Para ampliar a compreensão sobre o significado da cooperação técnica brasileira
internacional em BLH, desenvolvida a partir dos princípios da horizontalidade e
participação com os países que compõem a CPLP, foi realizado um painel com
conferências sobre o olhar da Fiocruz, apresentado pelo Dr. Paulo Buss, e da ABC, pelo
Embaixador Ruy Pereira.

Paulo Buss
Diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz
(CRIS/Fiocruz).
O Dr. Paulo Buss discorre sobre a atuação da
Fundação Oswaldo Cruz no contexto da
diplomacia da saúde, termo que remete à
criação da Organização Mundial da Saúde,
destacando a relação da ação BLH para a
melhoria da saúde materno infantil, no âmbito
das agendas globais de saúde. Além disso, o
pesquisador traçou um panorama sobre o
papel da Rede Global de Bancos de Leite
Humano frente à Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável e seus desafios e
a relação do trabalho com os ODS.

Assista a conferência na íntegra aqui

Embaixador Ruy Pereira
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação
(ABC/MRE)
O Embaixador Ruy Pereira fala do olhar do
Brasil para a cooperação internacional, a partir
de dois aspectos: a relação de custo benefício
e o impacto produzido – a importância de
haver bom rendimento de cada recurso
investido no projeto e de produzir mudanças
efetivas na qualidade de vida cotidiana de seus
parceiros de modo que sejam autônomos na
condução dos produtos desenvolvidos. Nesse
sentido, o Embaixador destaca que a rBLH é
um dos melhores exemplos que propagam os
valores da cooperação técnica brasileira. Também, são abordadas algumas das
atividades de cooperação técnica brasileira em BLH já realizadas em cada um dos
países da CPLP e os passos a serem dados nos países que ainda não implementaram
esta ação.
Assista a conferência na íntegra aqui
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Sessão II - rBLH-CPLP: Painel - Evolução e perspectivas dos BLH nos países que integram a CPLP
Dando continuidade à Sessão II, foi realizada apresentação pelos representantes da CPLP, abordando as expectativas de cada País com relação aos BLH e de que forma consideram que essa ação
pode contribuir ou tem contribuído para os respectivos sistemas de saúde.
Danielle Aparecida da Silva - Brasil
Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano/Fiocruz/MS

Sara Marisa Duarte Brito - Portugal
BLH da Maternidade Alfredo da Costa

“[...] Primeiro BLH implantado no Brasil no ano 1943, no IFF/Fiocruz.
[...] 1984, MS & Fiocruz –Investimento em desenvolvimento
tecnológico e em pesquisas. 1985, Reestruturação do BLH/IFF,
assim, surge o modelo Brasileiro de BLH. LH como alimento
funcional, solidariedade a partir da doação voluntária, traz a
tecnologia de alimentos e o Aconselhamento Rogeriano para dentro
dos BLHs. Modelo que tem dois macroprocessos: assistência à
mulher, transformando os BLH em casas de promoção, proteção e
apoio ao AM. O outro macroprocesso, o processamento e controle
de qualidade do LH. Uma rede que inova. Em 2018 foi realizado o I
Congresso em Rede da rBLH-BR, reunindo todos os BLHs do Brasil,
por videoconferência, lançando o selo em busca da excelência na
rBLH-BR e o planejamento estratégico para os próximos anos.

“Único BLH em Portugal. A cooperação ibero-americana foi uma
partilha muito importante porque conseguimos receber estratégias
de divulgação e de implementação, em termos de RH e técnicos. Em
Jul/2009 - 1ªs dadoras e 1ª pasteurização. Em Nov/2009 - 1ºs
prematuros receptores de LHP, [...] Fornece leite às Unidades de
Neonatologia do CHULC e outras Unidades neonatais da área da
Grande Lisboa. Redução ECN em 79%. 19 a 70 doadoras/ano; de 70
a 600 lts/ano e aproximadamente 160 RN/ano, recebem LH.
Perspectivas: Alargamento da influência do BLH-MAC (recolha e
distribuição); apoiar a fundação de novos BLHs no país; Formação de
profissionais, estágios pré e pós-graduados; Implementação de
projetos de investigação; Monitorização e auditorias; Alargamento
da cooperação internacional (partilha mútua)”

Irina Monteiro Spencer Maia - Cabo Verde
Ministério da Saúde e da Segurança Social
“[...] Projeto elaborado em 2008, inaugurando o 1º BLH em Cabo
Verde, no dia 1º de Agosto de 2011. [...] Perspectivas: Continuar a
desenvolver atividades que atendam à filosofia do projeto e que
garantam o acesso da população alvo do BLH. Contribuir para
instituir o dia 19 de maio como data comemorativa ao Dia Mundial
da Doação de LH. Consolidação do BLH-Hospital Agostinho Neto se
configurando para ser referência no País e região. Reforçar e
melhorar o funcionamento dos PCLH de Tira Chapéu e Fazenda.
Expansão dos BLH/PCLH no País. [...] Promover condições para que
os BLH garantam a melhoria da qualificação da atenção neonatal em
termos de segurança alimentar e nutricional, direcionada ao
cumprimento dos ODS, com ênfase na redução da mortalidade
infantil.”

Sônia Bandeira - Moçambique
BLH do Hospital Central de Maputo - Ministério da Saúde
“Inaugurado em 28 de outubro de 2018 [...] O Hospital Central de
Maputo (HCM) é o hospital de Referência Nacional, de nível
quaternário. O serviço de neonatologia tem entre 3.000 e 3.500
internações por ano. Adesão e Aceitação: 800 doadoras de LH,
desde a inauguração. Coletamos cerca de 60L. Consideramos que o
nível de adesão e aceitação da população em relação às atividades
do BLH-HCM, em Maputo, é aceitável.” [...] 60 RNs receberam leite
do BLH. A expectativa é atingir um maior número de receptores
dado o elevado número de RNs prematuros nascidos no HCM. [...]
Fortalecer-nos, crescer para o resto do País, para que cada vez mais
pessoas se beneficiem da tecnologia aplicada na rBLH. Continuar
com as atividades de assistência à amamentação e fortalecer as
palestras dentro do HCM (atendimento em grupo).”
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Sessão II - rBLH-CPLP: Painel - Evolução e perspectivas dos BLH nos países que integram a CPLP
Elisa Gaspar - Angola
Ministério da Saúde

Maria da Trindade F. Rodrigues Amado - São Tomé e Príncipe
Ministério da Saúde

“[...] o BLH está localizado na Maternidade Lucrécia Paim.
Tivemos que sensibilizar a sociedade da importância da
amamentação assim como, incentivar a proteção e
promoção do AM. Temos comemorado a Semana Mundial
da Amamentação, assim como o dia mundial da doação de
LH. Temos feito muita divulgação do BLH, na TV, nas rádios,
realizando palestras na comunidade. Recebemos o apoio
dos bombeiros, que têm participado nas palestras. Temos
trabalhado com mulheres que tiveram seus filhos na
Maternidade Lucrécia Paim, apoiando no processo de
ordenha e de amamentação dos seus bebés. O BLH,
primeiro de Angola, será inaugurado no dia 20 de
novembro de 2019.”
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Elisangela Mariza da Silva Alfredo - Guiné Bissau
Ministério da Saúde Pública
“[...] Considerando os impactos da iniciativa BLH a nível
mundial, como uma das principais estratégias de promoção
da amamentação e da sobrevivência das crianças, na GuinéBissau houve intentos de implementar esta iniciativa [...]
Atualmente, o Governo da Guiné-Bissau esta engajado em
apoiar a implementação do BLH de forma compreensiva,
multi-setorial, multidimensional para proteger, promover e
apoiar práticas ótimas de alimentação da mãe do lactente e
da criança pequena. As principais causa de mortes de
recém-nascidos no País é o baixo peso ao nascer, a
prematuridade e as crianças de mães soropositivas que
abandonam o TARV desde a gravidez. Por isso consideramos
que é urgente criar um BLH.”

“[...] depois da I Reunião da rBLH-CPLP, em Cabo Verde,
foram realizadas as seguintes atividades: encontro com a
Ministra da Saúde; criação de um grupo temático: Coesão
Social, para discutir como levar a cabo as atividades;
encontro com nutricionistas; visita nas maternidades;
seleção de uma maternidade onde será hospital amigo
do bebê; visita as puérpera com bebês prematuros;
palestras com as mesmas; Validação de política de
aleitamento materno; Atualização dos 10 passos do
aleitamento materno [...]”

Idelmira Bang Okomo Nsuru - Guiné Equatorial
Ministério da Sanidade e Bem-estar Social
“Nosso governo, em seu implacável desejo de melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos, considerou firmemente a
criação de um BLH, com o eixo fundamental de continuar
reduzindo significativamente a mortalidade neonatal. [...]
a existência de BLH se torna de importância vital para
esse fim, o Ministério da Saúde e Bem-Estar Social da
Guiné Equatorial está iniciando a fase de preparação da
equipe de neonatologia na atividade de BLH. [...] Uma
sociedade que valoriza benefícios sociais e econômicos
do aleitamento materno, é capaz de promovê-lo,
protegê-lo e apoiá-lo, como é o caso da CPLP. ”
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Sessão III - Visita às instalações da Fiocruz no Campus de Manguinhos
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Sessão III – Visita às instalações da Fiocruz no Campus de Manguinhos
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz)

Integrantes da rBLH-CPLP em visita ao INCQS

No dia 13 de novembro, pela manhã, o grupo da rBLH-CPLP, visitou o INCQS/Fiocruz. Na
ocasião, se reuniram com o diretor do instituto, Antônio Eugenio de Almeida, membros
da Direção e das áreas relacionadas ao tema. Eles também conheceram as instalações do
Departamento de Química (DQ) e do Departamento de Microbiologia (DM) do INCQS.
Além do diretor da unidade, participou da reunião, a Sra. Silvana do Couto Jacob – Vice
de Ensino e Pesquisa; a Sra. Vera Maria Marques Machado – Vice de Gestão da
Qualidade; o Sr. Marcus Henrique Campino de la Cruz – Coordenador Técnico de Ensaios
de Proficiência; o Sr. Marcelo Luiz Lima Brandão e a Sra. Silvia Maria dos Reis Lopes –
comitê técnico dos Ensaios de Proficiência. Também esteve presente o Embaixador Ruy
Pereira – Diretor da ABC/MRE.
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Sessão III – Visita às instalações da Fiocruz no Campus de Manguinhos

Participantes em visita ao Castelo Mourisco

Foi realizada visita guiada às instalações do Castelo – Pavilhão Mourisco, prédio-símbolo
da Fiocruz, onde os participantes puderam conhecer um pouco da história da saúde
pública brasileira a contar do início do século 20 que remete à criação da Fundação. Na
oportunidade, a delegação foi recebida pelo Chefe de Gabinete da Presidência da
Fiocruz, Valcler Rangel e pela coordenadora de Comunicação Social da Presidência (CCS),
Elisa Andries, Coordenadora de Comunicação Social da Presidência (CCS) – Fiocruz, com
a presença do Embaixador Ruy Pereira.
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Sessão IV – Instalação da Coordenação Técnica da rBLH-CPLP na Fiocruz/Brasil – Rio de Janeiro/RJ.
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT/Fiocruz)

Pela tarde, no Icict, foi o momento de trabalhar nos documentos da instituição da Coordenação
Técnica da rBLH-CPLP e da constituição da Comissão Interpaíses. Essa Comissão tem o propósito
de ser uma instância assessora dos MS dos países que integram a CPLP e da Coordenação
Técnica da rBLH-CPLP, com o objetivo de apoiar a elaboração, monitoramento e avaliação da
ação BLH e AM como estratégia para redução da mortalidade infantil e diminuição da incidência
de doenças crônicas não transmissíveis na Região. Na ocasião, os integrantes da Rede foram
recepcionados pelo diretor do Icict, Rodrigo Murtinho, pelo coordenador geral do Centro de
Tecnologia de Informação e Comunicação (CTIC) da unidade, Aldo Moura, e do desenvolvedor de
tecnologia da rBLH, Cláudio Decaro (CTIC). Murtinho destacou a importância da visita do grupo e
falou sobre os trabalhos e projetos desenvolvidos pelo Instituto para apoiar a rBLH.
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Sessão IV – A rBLH-CPLP no Congresso Mundial de Aleitamento Materno

No dia 14 de novembro, os representantes da CPLP participaram das palestras e conferências
do Congresso Mundial de Aleitamento Materno/ XV ENAM - Encontro Nacional de
Aleitamento Materno. No encerramento, foram assinadas pelos representantes da rBLHCPLP as recomendações 02.19 e 03.19, elaboradas pela Comissão Interpaíses da rBLH.
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Como produtos da II Reunião da rBLH-CPLP foi produzido documento, denominado Termo de
Acordo 01.2019, que institui a Coordenação Técnica da rBLH-CPLP e constitui a sua Comissão
Interpaíses. Ainda, como primeiros produtos dessa Comissão, foram elaboradas duas
Recomendações: a 02.2019 e a 03.2019, propondo aos Ministros da Saúde da CPLP a oficialização
do dia 19 de maio como dia de doação de leite humano no âmbito da CPLP e de levar à
Organização Mundial da Saúde o pleito de instituição do dia 19 de maio como Dia Mundial de
Doação de Leite Humano, respectivamente.

Produtos da Comissão Interpaíses
da rBLH-CPLP
14 de novembro de 2019
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Produtos da Comissão Interpaíses da rBLH-CPLP – Termo de Acordo 01.2019

Ata da primeira reunião BRICS – BLH
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Produtos da Comissão Interpaíses da rBLH-CPLP – Recomendações

Ata da primeira reunião BRICS – BLH
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Produtos da Comissão Interpaíses da rBLH-CPLP – Assinatura das Recomendações
1- Elisa Gaspar, neste ato representando o
Ministério da Saúde de Angola;

2- João Aprigio Guerra de Almeida, neste
ato representando o Ministério da Saúde do
Brasil/Fundação Oswaldo Cruz;
3- Irina Monteiro Spencer Maia, neste ato
representando o Ministério da Saúde e da
Segurança Social de Cabo Verde;
4- Elisangela Mariza da Silva Alfredo, neste
ato representando o Ministério da Saúde
Pública da Guiné Bissau;
5- Idelmira Bang Okomo Nsuru, neste ato
representando o Ministério da Sanidade e
Bem-estar Social
da Guiné Equatorial;
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6- Sônia Bandeira, neste ato representando
o BLH do Hospital Central de Maputo/
Ministério da Saúde de Moçambique;
7- Sara Marisa Duarte Brito, neste ato
representando o Banco de Leite Humano da
Maternidade Alfredo da Costa de Portugal;
8- Maria da Trindade F. Rodrigues Amado,
neste ato representando o Ministério da
Saúde de São Tomé e Príncipe
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Fatos em Fotos
12 a 14 de novembro de 2019
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Fatos em Fotos
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Fatos em Fotos
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Sessão VIII: Encerramento

Repercussão na Imprensa
Novembro de 2019
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Sessão VIII: Encerramento

Primeiros Resultados pós-reunião
13 de dezembro de 2019

Crédito Fotografia: Portal CPLP

Ministros da Saúde dos países da CPLP durante a V Reunião

No dia 13 de dezembro de 2019, na cidade de Lisboa, foi realizada a V Reunião dos Ministros da
Saúde da CPLP onde foi aceita a proposta formulada pela Comissão Interpaíses da rBLH-CPLP de
adotar o dia 19 de maio como data comemorativa à doação de leite humano no âmbito da CPLP e
de levar à Organização Mundial da Saúde o pleito de instituição do dia 19 de maio como Dia
Mundial de Doação de Leite Humano. Como produto da V Reunião, foi elaborado documento
Declaração de Lisboa no qual, dentre outros pontos, destaca-se o seguinte parágrafo decisório:

Propor a adoção, a nível da CPLP, do dia 19 de maio, como do Dia da Doação de Leite Humano na
CPLP, comprometendo-se a elevar essa proposta a consideração da OMS para institucionalização de
um Dia Mundial da Doação de Leite Humano, com base em argumentos estratégicos e de saúde
pública.
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