CARTA DE BRASÍLIA 2015
Nós, representantes do setor saúde e de proteção social dos governos, da sociedade civil dos países
e de organismos internacionais, reunidos no li Fórum de Cooperação Internacional em Bancos
de Leite Humano, realizado no período de 21 a 25 de setembro de 2015, na cidade de Brasília, Brasil,
Considerando:
a.
Os compromissos assumidos nas Cartas de Brasília-2005, Brasília-2010 e Montevidéu-2014;
b.
O reconhecimento da Rede de Bancos de Leite Humano pela OMS e PNUD como uma das
iniciativas que mais contribuíram para o desenvolvimento humano no hemisfério sul, promovendo
soluções práticas reproduzidas, expandidas e adaptadas pelos países, observando os preceitos que
regem a cooperação horizontal;
e.
A contribuição indiscutível da Rede de Bancos de Leite Humano para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, no que diz respeito à redução da morbi-mortalidade infantil e à
promoção do aleitamento materno;
d.
Que os avanços alcançados nos países que implementaram Banco de Leite Humano conferem
legitimidade para propor a Rede de Bancos de Leite Humano como uma associação global em favor
dos compromissos dispostos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável do setor saúde,
em seu âmbito de atuação;
e.
Que os Bancos de Leite Humano desempenham uma função estratégica nas políticas públicas
na Primeira Infância desde a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, sendo este um
direito compartilhado entre as mulheres e as crianças no marco da interculturalidade de cada país.
Acordamos:
1.
Denominar, a partir da assinatura desta Carta, como Rede Global de Bancos de Leite Humano
(rBLH) a Rede originalmente instituída como Latino-americana, que passou à condição de Ibero
americana com a entrada de países da Península Ibérica e, em seguida, com a participação de países
da África passou à condição de Rede Latino-ibero-afro-americana de Bancos de Leite Humano;
2.
A Rede Global de Bancos de Leite Humano (rBLH) tem como missão ampliar o
compartilhamento do conhecimento e de tecnologias voltados para a Segurança Alimentar e
Nutricional na atenção neonatal e a lactentes, tendo o direito à saúde como valor central;
3.
Gerar condições que permitam otimizar o funcionamento dos Bancos de Leite Humano, com o
objetivo de favorecer o acesso equitativo da população a seus serviços e produtos, contribuindo para
que os países alcancem a Cobertura Universal de Saúde (UHC);
4.
Promover condições que permitam ampliar, de forma segura, o acesso ao leite humano visando
a contribuir para a redução de mortes evitáveis de recém-nascidos e lactentes, assim como para a
prevenção da ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis;
s.
Fomentar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico voltados à ampliação do uso
do leite humano como alimento funcional e recurso terapêutico para recém-nascidos e lactentes;
6.
Mobilizar esforços que permitam oficializar no âmbito da Organização Mundial da Saúde o
pleito para a adoção do dia 19 de maio como data comemorativa ao Dia Mundial de Doação de Leite
Humano, originalmente proposto na Carta de Brasília 2010 e ratificado neste documento;
7.
Reconhecer a importância do papel do Estado para a sustentabilidade da ação Banco de Leite
Humano em suas múltiplas formas de abordagem;
s.
Fortalecer a Comunicação como um dos elementos estratégicos para a ampliação e
consolidação da Rede Global de Bancos de Leite Humano;
9.
Assumir a qualidade em busca de excelência como visão de futuro para a Rede Global de Bancos
de Leite Humano.
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