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Maternidade amplia capacidade do Banco de Leite 
 

 

Saudade Braga discursa ao lado de Jamila Calil,  
observada por funcionários da Maternidade Nova Friburgo 

Com a presença da prefeita Saudade Braga, secretários municipais, diretores e 
funcionários dos hospitais Maternidade e Raul Sertã, representantes do Rotary Clube 
Caledônia e da Câmara Municipal foi realizada solenidade na quarta-feira, 26, marcando a 
ampliação da capacidade do Banco de Leite do Hospital Maternidade de Nova Friburgo. 
O banco de leite, iniciativa das médicas Eunice Amaral e Rosane Siqueira, teve início em 
dezembro de 2001 e está ligado a uma rede nacional, com núcleo em Botafogo, no Rio de 
Janeiro. Com apoio do Rotary Clube Caledônia, parceiro da Secretaria de Saúde, o leite 
vem sendo coletado através de ações realizadas na maternidade e em programas 
itinerantes. 
A ampliação do espaço físico e do laboratório de controle de qualidade permitirá o 
aumento de doações. Atualmente o programa do banco de leite atende não só a pessoas 
que procuram a Maternidade, mas também aos hospitais particulares do município. A 
qualidade do leite é uma das maiores preocupações do banco. “Ele é analisado e 
pasteurizado dentro de padrões altos de higiene, com todas os exames necessários e a 
estrutura de uma grande usina”, destacou o médico Carlos Roberto Amaral, do Rotary. 
Por ser pioneira neste tipo de iniciativa no interior, Nova Friburgo conseguiu, desde 2001, 
a redução do índice de mortalidade infantil. Quando foi criado, a cada mil nascidos vivos, 
vinte chegavam a óbito. Hoje são nove mortes para mil nascidos vivos. O programa 
atende a centenas de crianças todos os anos, com uma média de 400 doadoras. 
O diretor da maternidade, Oswald Dantas, destacou a importância do programa e da 
mudança do hospital nos últimos anos, o que contribuiu para a diminuição da mortalidade 
infantil.  



A secretaria de Saúde, Jamila Calil, lembrou que cerca de 70% dos nascidos no município 
vêm ao mundo pelas mãos dos profissionais da maternidade. Já a prefeita Saudade 
Braga frisou a qualidade da prevenção como forma de geração de uma vida saudável e 
parabenizou o trabalho realizado no banco de leite como uma importante contribuição 
para a qualidade de vida dos bebês, o que lhes garante crescimento e desenvolvimento 
mais saudável. 
O programa, além da contribuição na área de saúde e na redução da taxa de mortalidade 
infantil, colabora também para uma considerável economia da Secretaria de Saúde. Com 
a utilização do leite materno, considerado unanimamente pelos profissionais médicos 
como o alimento mais saudável para os recém-nascidos, são economizados cerca de R$ 
60 mil ao ano na compra de leite em pó para a Maternidade de Nova Friburgo.  

 
Banco de leite da Maternidade de Nova Friburgo é ampliado 

 
 Autoridades municipais inauguraram esta semana a ampliação do banco de leite da Maternidade de Nova Friburgo. O novo 

espaço oferecerá melhoria do atendimento à população. Hoje, sexta-feira, a prefeita Saudade Braga e a secretária de Saúde, 
Jamila Calil, inauguram a reforma e ampliação da pediatria do Hospital Raul Sertã, às 18h.  
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