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Apresentação

Neste ano de 2019, em que exerce a presidência pró-tempore do BRICS
(arranjo de países emergentes composto por Brasil, China, Rússia, Índia e
África do Sul), o Brasil coordenou diversos encontros com o intuito de
propor temas prioritários entre esses países.

O Ministério da Saúde do Brasil em uma ação articulada com a Fundação
Oswaldo Cruz, assumiu o compromisso de discutir, no âmbito do BRICS,
uma de suas experiências mais exitosas de cooperação horizontal: a ação
Banco de Leite Humano. Assim, no marco dos 120 anos da Fiocruz, foi
realizado o 1º Workshop BRICS em Banco de Leite Humano no período de
28 a 30 de agosto, na Gerência Regional da Fiocruz em Brasília, Brasil.

A iniciativa marcou a primeira vez que o BRICS, por meio de seus
representantes do setor saúde, discutiu a ação Banco de Leite Humano
como estratégia de política pública e seus benefícios para a melhoria das
condições de saúde de recém-nascidos e mulheres em processo de
amamentação.

Haja visto o reconhecimento pela Organização das Nações Unidas quanto
ao impacto positivo da experiência brasileira, foi elaborada, no
encerramento do Workshop, a Declaração da Primeira Reunião do BRICS
em Banco de Leite Humano que marcou o compromisso de mobilizar
esforços para a criação da Rede de Bancos de Leite Humano do BRICS.

Durante os três dias de evento, os participantes tiveram a oportunidade
de conhecer o modelo brasileiro de Banco de Leite Humano por meio de
visitas exploratórias às instalações dos Bancos de Leite Humano do
Distrito Federal. A programação também incluiu palestras sobre a
trajetória dessa ação no Brasil; estratégias de operacionalização;
alinhamento com a saúde global; aulas práticas de processamento e
controle de qualidade, a partir dos preceitos técnico-científicos
desenvolvidos no País; além de um painel com a experiência de cada um
dos BRICS no tema.

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Participantes em visita ao Centro de Referência para BLH do Distrito Federal
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Programa do I Workshop BRICS em BLH
28 a 30 de agosto de 2019

28 de agosto, quarta-feira

08:30h – Recepção dos participantes e entrega de credenciais

09:00h –Sessão I: Abertura

Local: Auditório da Gerência Regional de Brasília da Fiocruz (Gereb/Fiocruz-Brasília) 
Transmissão ao vivo: www.rblh.fiocruz.br

Solenidade de abertura

10:15 – Intervalo

10:30h – Sessão II: Panorama dos Bancos de Leite Humano nos países que integram o BRICS

2.1. Painel:

• Representante da Rússia

• Representante da Índia

• Representante da China

• Representante da África do Sul

Coordenação – Brasil

2.2. Apresentação do Documentário – A Cooperação Técnica Internacional em Banco de Leite 
Humano: Do Local ao Global 

2.3. Fórum de discussão 

13:00h – Almoço 

14:30h – Sessão III: Visita Exploratória às instalações da Rede de Bancos de Leite Humano do 
Distrito Federal 

Locais: 

BLH do Hospital Regional do Paranoá; 

BLH do Hospital Regional de Sobradinho; 

BLH do Hospital Materno Infantil de Brasília 
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Programa do I Workshop BRICS em BLH

29 de agosto, quinta-feira 

08:00h – Sessão IV: Práticas demonstrativas de Processamento
e Controle de Qualidade do Leite Humano, segundo o modelo
da Rede Global de Bancos de Leite Humano
Local: BLH do Hospital Regional de Taguatinga

12:00h – Almoço

13:30h – Sessão V: Visita ao BLH do Hospital Anchieta (BLH de
um Hospital da Rede de Saúde Suplementar do SUS)

16:00h – Sessão VI: Estratégia operacional da Rede Brasileira de
Bancos de Leite Humano

• Modus operandi
• Qualificação de Recursos Humanos para os processos de

trabalho em BLH
• Mobilização social em favor do aleitamento materno e da

doação de leite humano
• Utilização das TICs-Tecnologias de Informação e

Comunicação na rBLH
• Gestão
• Qualidade
Local: Auditório do Hospital Anchieta

08:00h – Sessão VII: Olhares sobre a Rede Brasileira de Bancos de Leite 
Humano e a Rede Global de Bancos de Leite Humano

7.1.Apresentação de documentários

7.2.Conferência: A Rede Global de Bancos de Leite Humano no contexto da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável João Aprigio Guerra de 
Almeida (Fiocruz/Ministério da Saúde)

• Fórum de discussão

10:00h – Sessão VIII: Encerramento

8.1. Considerações sobre o Workshop
• Representante da Rússia
• Representante da Índia
• Representante da China
• Representante da África do Sul
• Representante do Brasil

8.2. Construção da Ata da primeira reunião BRICS – Banco de Leite Humano

30 de agosto, sexta-feira
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Síntese das Sessões
28 a 30 de agosto de 2019

Sessão I: Abertura

A cerimônia de abertura do I Workshop BRICS em Banco de Leite Humano contou com a participação de
representantes do setor saúde do Brasil, Rússia, Índia e China, onde estiveram presentes representantes de
governo, da academia, membros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e profissionais da Rede de
Bancos de Leite Humano da região.

A mesa de abertura foi composta pela Primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, pelo Coordenador
da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, João Aprigio Guerra de Almeida, a Diretora da Gerência
Regional de Brasília da Fiocruz, Fabiana Damásio, Secretário de Saúde: Osnei Okumoto, a assessora especial do
Ministério da Saúde para Assuntos Internacionais, Thaisa Lima, o diretor da Agência Brasileira de Cooperação
do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Ruy Pereira, e a presidente da Fundação Oswaldo Cruz,
Nísia Trindade. Cabe destacar que o primeiro dia de evento foi transmitido pela internet em tempo real.
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Sessão I: Abertura

“A nossa intenção é trazer essa discussão
com todas as primeiras-damas do mundo, a
gente tem que incentivar a amamentação.
[...] Então, quando a gente tem condições de
incentivar e de abraçar a causa, nós temos
que nos unir, sim, nesse assunto. [...]
Continuaremos trabalhando para que a
gente consiga colocar dentro de todos os
órgãos do Governo do Distrito Federal uma
sala de apoio à amamentação”

“O BLH, há muitos anos, junto com o
Ministério da Saúde, vem promovendo o
que o Brasil age e pensa sobre cooperação
internacional em saúde de uma forma
eficiente e que vem incidindo ao longo de
todos esses anos claramente na
diminuição da mortalidade infantil nos
países. [...] essa rede cresce para os outros
países de uma forma eficiente, porque leva
os princípios e os valores brasileiros, dessa
importante agenda para o Brasil, e de igual
tamanho para os demais países.”

Mayara Noronha 
Primeira-dama do Governo do Distrito Federal

Thaisa Santos
Assessora especial do Ministério da Saúde para 
Assuntos Internacionais

João Aprigio Guerra de Almeida
Coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

Fabiana Damásio 
Diretora da Gerência Regional de Brasília da Fiocruz 

“Se o Brasil construiu a maior e mais
complexa rede de BLH é fundamentalmente
em virtude dos investimentos que foram
feitos ao longo de três décadas em pesquisa
e desenvolvimento tecnológico e no
desenvolvimento de modelos de gestão.
Sempre com a perspectiva de buscar uma
tecnologia moderada, low cost, eficiente e,
acima de tudo, que pudesse demonstrar
resultados. [...] Ter o BRICS conosco para
compartilhar essa experiência é uma honra,
um grande prazer.”

“Estamos fechando o mês, agosto
dourado, com um evento desta magnitude
recebendo nossos parceiros estrangeiros
para seguirmos com novas possibilidades
de cooperação. [...] Este mês foi muito
especial para nós. Recebemos do
Ministério da Saúde a certificação da
nossa sala de apoio à mulher trabalhadora
que amamenta para que a gente consiga
aqui, no espaço da Fiocruz, seguir com a
sustentação das políticas de saúde...”
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Sessão I: Abertura

“[...] Se essa decisão [de estabelecer cooperação
internacional em BLH no âmbito do BRICS] for adotada,
ela terá um caráter simbólico extraordinário para a
qualidade de vida das populações de nossos países,
sobretudo aquela população mais desvalida, que são os
recém-nascidos, em qualquer circunstância, em
qualquer situação, em qualquer extrato de população
que mencionamos e isso tem em nossos países um
caráter simbólico que não poderá deixar de ser
percebido pelo mundo.”

Embaixador Ruy Pereira 
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação

Osnei Okumoto
Secretário de Saúde do Distrito Federal

“[...] Estamos honrados de recebê-los aqui para que
possam conhecer o trabalho do Distrito Federal.
Vocês terão a oportunidade de visitar os nossos
BLHs e logicamente trocar conhecimentos. [...]
Temos uma lei no DF que implica que todos os
hospitais que possuem UTIs neonatais tenham a
obrigação de ter um BLH. Entre outros, isso já nos
permite falar que o DF é autossuficiente em leite
humano para todas as crianças que necessitam.”
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Nísia Trindade
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

“[...] Para a Fiocruz é uma grande alegria ter esse evento,
especialmente no momento em que estamos caminhando
para os 120 anos da criação da instituição. [...] Pensar que
nossos países podem cooperar com elementos centrais para
a vida, como é o caso do leite humano, é bastante forte,
oportuno e simbólico para países com dimensões
continentais como os nossos e que enfrentam desafios para
a preservação da saúde das nossas populações. Esse é o
momento para nós aprofundarmos esse debate e
caminharmos numa direção de uma cooperação que tenha
o direito à saúde, o direito à vida, como questão chave entre
nossos países.”



Sessão I: Abertura

Ao término da solenidade os representantes do BRICS foram convidados a participar da
inauguração da Sala de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, da Gereb/Fiocruz-Brasília.
Essa iniciativa tem o propósito de apoiar a mulher que amamenta no momento em que retorna ao
trabalho.

Inauguração da Sala de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta da Gereb/Fiocruz Brasília

Mesa da Solenidade de Abertura

Público presente na Solenidade de Abertura
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Sessão II: Panorama dos BLH nos países que integram o BRICS

A segunda atividade do Workshop foi a realização do Painel “Panorama dos
Bancos de Leite Humano nos países que integram o BRICS” – no qual os
representantes da Rússia, Índia e China apresentaram o “estado da arte” do
aleitamento materno e bancos de leite humano em seus respectivos países. O
painel permitiu conhecer como cada país lida com o tema Banco de Leite
Humano em seus respectivos contextos de saúde pública.

Mesa composta pelos representantes de Brasil, Rússia, Índia e China

Em novembro de 2014, foi aberto o primeiro Banco de Leite Humano na Rússia,
localizado no Centro Científico da Saúde da Criança, em Moscou. A partir dessa
iniciativa russa, Milana apresentou um estudo que foi desenvolvido para analisar a
opinião pública sobre a necessidade de criação de bancos de leite humano no País. Na
oportunidade, foram apresentados os resultados do BLH de Moscou, no período de
2014 a 2019: 280 mulheres doadoras, acima de 500L de leite coletados das doadoras,
320 crianças doentes receberam o leite doado. Em 2017, houve a criação do segundo
BLH do País localizado no Hospital Clínico Infantil Republicano do Ministério da Saúde
da República do Bascortostão, na cidade de UFA. Em 2018, foi planejada a criação do 3º
BLH do País, no Centro Perinatal de Chelyabinsk. Foi destacado que os BLHs russos
constituem a estrutura de BLH da Associação Europeia de Bancos de Leite (EMBA).
Como perspectivas, Milana ressaltou a projeção de ampliar os BLH nas maternidades e
centros perinatais no País.

RÚSSIA
Milana Basargina
Centro Nacional Médico Científico de Saúde da
Criança do Ministério da Saúde da Federação Russa
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Sessão II: Panorama dos BLH nos países que integram o BRICS

A representante Indiana destacou que o primeiro BLH da Ásia foi aberto no Hospital
Sion, em Mumbai, no ano de 1989, e, até 2005, foi o único BLH em funcionamento
no País. A partir de 2006 até os dias atuais, houve ampliação nesse número para 60
BLHs. Contudo, segundo Sila, ainda não é o suficiente para a Índia, “onde a coorte de
nascimentos é de 24,5 milhões de bebês” . Em 2017, foi lançado o Guia Nacional
para os BLH (Lactation Management Centers) nas Instituições de Saúde Pública que
visa a contribuir para a padronização em termos de controle de qualidade,
comunicação e regulação dos BLH. Sila Deb apresentou que 75% das mortes de
recém-nascidos podem ser evitadas por meio de soluções viáveis e econômicas, com
a amamentação como a intervenção mais poderosa. Sila destacou, também, que no
ano de 2015, um grupo de profissionais do setor saúde esteve no Brasil para
conhecer o modelo brasileiro de BLH.

Sitaraman apresentou informações relevantes do BLH de "Jeevan
Dhara", criado em 2015, que opera beneficiando os bebês admitidos
no Hospital Mahila Chikitsalaya and J.K. Lone. De acordo com
Sitaraman, o BLH trabalha fortemente a questão do aconselhamento
em aleitamento materno. No período de 26 de março de 2015 a 28 de
agosto de 2019, foi possível alcançar os seguintes resultados: Visitas de
aconselhamento sobre aleitamento: 33000, Total de doadoras: 7400,
Volume de leite coletado: 3900L, Número de bebês beneficiados:
5000, Leite Humano Exclusivo fornecido: 1050L.

ÍNDIA
Sila Deb
Ministério da Saúde e do Bem-Estar da Família
do Governo da Índia

ÍNDIA
Sitaraman Sadasivan
Instituto de Saúde da Mulher e da Criança Sr.
Padampat - Faculdade de Medicina Sawai Mansingh
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Sessão II: Panorama dos BLH nos países que integram o BRICS

Após o painel, foi apresentado o documentário A Cooperação
Técnica Internacional em Banco de Leite Humano: Do Local ao
Global, que aborda a trajetória dos Bancos de Leite Humano no
Brasil e a repercussão dos resultados alcançados para o País,
bem como no contexto da saúde global em decorrência da
cooperação técnica internacional desenvolvida no setor.

Segundo Hong Jiang, o primeiro BLH da China foi implantado na cidade de
Guangzhou, em 2013, e até novembro de 2018, o País conta com 27 BLHs em
funcionamento. Para a China, a ação BLH trouxe diversos benefícios, entre eles:
Melhor sobrevida de recém-nascidos prematuros e com baixo peso ao nascer;
diminuição das complicações neonatais, incluindo sepse e enterocolitis necrosante;
duração de hospitalização reduzida: custos médicos reduzidos, aumento das taxas de
amamentação entre doadores de leite humano e tratamento para desnutrição,
intolerância alimentar e reabilitação em crianças com trauma grave. No entanto, Hong
Jiang apresentou que ainda há algumas dificuldades a serem vencidas, como por
exempo, avançar em termos de sustentabilidade política, regulamentação e na
padronização de procedimentos operacionais.

CHINA
Hong Jiang
Universidade Fudan
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Sessão III: Visita Exploratória às instalações da Rede de BLH do Distrito Federal

À tarde do dia 28, foram realizadas visitas exploratórias às instalações da Rede de Bancos de Leite
Humano do Distrito Federal, guiadas por Graça Cruz e Miriam Santos (rBLH-DF). Foram visitados os
Bancos de Leite Humano do Hospital Regional do Paranoá, Hospital Regional de Sobradinho e
Hospital Materno Infantil de Brasília. Na oportunidade, os participantes puderam conhecer Bancos de
Leite Humano com diferentes espaços, quantidade de clientes, mas com a mesma lógica de operação.
As visitas contemplaram rodas de discussão com o propósito de ampliar as oportunidades de
apropriação dos saberes e práticas apresentados.
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Sessão IV: Práticas demonstrativas de P&CQLH, segundo o modelo da rBLH-Global

Durante a manhã do segundo dia de atividades, o grupo participou da rotina de
processamento e controle de qualidade do leite humano, segundo o modus
operandi praticado pelos Bancos de Leite Humano do Brasil. Os participantes
receberam as boas-vindas de toda a equipe do BLH de Taguatinga e em seguida
conheceram o Projeto Bombeiro Amigo do Peito, iniciativa conjunta da rBLH-DF
com o Corpo de Bombeiros Militar para coleta domiciliar.

Na sequência, Miriam Santos explicou o processo de recepção do leite cru. Em seguida,
todos participaram da simulação do processamento e controle de qualidade do leite
humano, observando o disposto nas Normas Técnicas da Rede Global de Bancos de
Leite Humano. Todos os participantes se paramentaram, e dentro da sala de
processamento, acompanharam todo o fluxo - controle de qualidade físico químico,
reenvase, pasteurização e o controle de qualidade microbiológico. Na oportunidade,
foram discutidos os princípios que regem os procedimentos técnicos no Brasil e a
possibilidade de sua aplicação nos respectivos contextos de cada país.

Atividade prática processamento e controle de qualidade do leite humano

Conhecendo o Projeto Bombeiro Amigo do Peito
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Sessão V: Visita ao BLH do Hospital Anchieta (BLH de um Hospital da Rede de Saúde Suplementar do SUS)

À tarde do mesmo dia, os participantes visitaram o BLH do Hospital Anchieta, que
integra a Rede de Saúde Suplementar do Sistema Único de Saúde. Os
participantes conheceram, na prática, a Lei Brasiliense de 1993, renovada em
2014, que obriga aos Hospitais que dispõem de UTI neonatal a terem ou Banco
de Leite Humano ou Posto de Coleta em suas instalações.

Visita ao BLH do Hospital AnchietaVisita ao BLH do Hospital Anchieta
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Sessão VI: Estratégia operacional da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

Na oportunidade, foi realizado fórum de discussão sobre os temas
abordados ao longo do dia:

• Modus operandi da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano;
• Qualificação de Recursos Humanos para os processos de trabalho em

BLH;
• Mobilização social em favor do aleitamento materno e da doação de

leite humano;
• Utilização das TICs-Tecnologias de Informação e Comunicação na rBLH;
• Gestão e Qualidade.

Participantes do Workshop sendo recebidos pela equipe do Hospital Anchieta

Fórum de discussão 
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Conferência - A Rede Global de Bancos de Leite Humano no contexto 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

Na manhã do último dia do Workshop, foi realizada a sessão Olhares sobre a Rede
Brasileira de Bancos de Leite Humano e a Rede Global de Bancos de Leite Humano,
composta pela exibição de um compilado de vídeos/documentários de instituições do
exterior sobre a experiência brasileira em BLH.

Após, foi apresentada a conferência A Rede Global de Bancos de Leite Humano no
contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável – ministrada pelo Dr.
João Aprigio Guerra de Almeida - Fiocruz/Ministério da Saúde, coordenador da rBLH. A
conferência abordou o papel da Rede no contexto da Saúde Global, mais
especificamente no que diz respeito ao alinhamento e monitoramento dos trabalhos
frente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a partir dos compromissos
assumidos na Carta de Brasília 2015.
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Declaração da Primeira Reunião BRICS 
em Banco de Leite Humano

30 de agosto de 2019

No dia 30 de agosto, foi realizada a primeira reunião BRICS em Banco de Leite
Humano. Na ocasião, os participantes fizeram suas considerações quanto à
mobilização de esforços no âmbito da cooperação técnica internacional de cada um
dos respectivos países para a criação da Rede de Bancos de Leite Humano do BRICS.
A perspectiva é a de favorecer o compartilhamento do conhecimento e de
tecnologias voltados para a segurança alimentar e nutricional na atenção neonatal e
a lactentes no âmbito do BRICS.

Assim, foi aprovado por todos o documento denominado Declaração da Primeira
Reunião do BRICS em Banco de Leite Humano.
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Ata da primeira reunião BRICS – BLH

Declaração da Primeira Reunião BRICS em Banco de Leite Humano
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https://rblh.fiocruz.br/sites/rblh.fiocruz.br/files/usuario/80/declaration_of_the_first_brics_meeting_on_human_milk_bank_-_workshoprblh_1.pdf
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Considerações sobre o Workshop 
pelos representantes do BRICS

“Em nome da Federação Russa, em
nome da minha parte, permita-me
agradecer ao seu governo, Ministério da
Saúde do Brasil, permita-me agradecer
por esse grande seminário, temos
muitas informações, tivemos muitas
experiências e acho que tínhamos uma
boa perspectiva de fazer o mesmo,
talvez melhorar muito em nosso país, e
acho que teremos muito trabalho a
fazer com uma comunidade global, uma
rede global em nosso País, o Brasil,

e os países da Ásia, para fazer uma grande associação de BLH. Tive o prazer de estar
aqui e desejo vê-los em Moscou, na Federação Russa, e desejo vê-lo novamente em
um seminário do BLH. Obrigado.”

RÚSSIA
Milana Basargina
Centro Nacional Médico Científico de Saúde da Criança
do Ministério da Saúde da Federação Russa
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Considerações sobre o Workshop pelos representantes do BRICS

“Como participante do primeiro
Workshop do BRICS em BLH, do
governo da Índia, tive o privilégio de
fazer parte deste momento histórico
de todos os países participantes do
BRICS, que se reuniram no Brasil.
Tivemos a oportunidade de aprender
muito durante esses três dias sobre o
funcionamento dos BLHs e interagir
com um pessoal muito dedicado
nesses BLH, que consideramos que

eles são os campeões, na verdade. [...] levaremos esse aprendizado para o nosso
País. Como na Índia iniciamos um programa em BLH, estabelecemos uma diretriz e
somos novos nisso. Por isso que será uma grande oportunidade, um grande
aprendizado para nós o que tivemos aqui e, portanto, desejo que entremos em
contato em nosso sistema de cooperação internacional nos países do BRICS, para
que possamos compartilhar experiências, dais quais teremos um compartilhamento
mútuo e aprenderemos uns com os outros, e isso nos ajudará muito.”

ÍNDIA
Sila Deb
Ministério da Saúde e do Bem-Estar da Família
do Governo da Índia

pelos organizadores deste Workshop, é um evento tão bom e agradeço a
hospitalidade e toda a amizade que recebi aqui. E espero que tenhamos a chance, da
mesma maneira, de oferecer apoio e espero que também possamos realizar uma
espécie de oficina na China no futuro.”

CHINA

Hong Jiang
Universidade Fudan

“Estou muito feliz por ter essa
oportunidade de estar aqui no Brasil e
muita honra por aprender e
compartilhar o conhecimento e a
experiência na questão do BLH. Acho
que o governo e a sociedade do Brasil
alcançaram as fontes de conhecimento
ou experiência que podemos aprender
e compartilhar para o nosso país.
Espero que, no futuro, tenhamos mais
e mais colaborações estreitas entre os
países do BRICS e sou muito apreciada
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Primeiros Resultados Pós-reunião

Resumo em vídeo do I Workshop BRICS
em Banco de Leite Humano
28 a 30 de agosto de 2019
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Declaração da IX Reunião de Ministros da Saúde do BRICS

Primeiros Resultados Pós-reunião

Declaração da XI Cúpula do BRICS

No dia 25 de Outubro de 2019, foi
realizada na cidade de Curitiba,
Brasil, a 9ª Reunião de Ministros da
Saúde do BRICS. Como produto da
reunião, foi elaborado o documento
denominado Declaração da IX
Reunião de Ministros da Saúde do
BRICS – que, entre outros pontos,
dá as boas-vindas à Declaração da
1ª Reunião BRICS em Banco de Leite
Humano que destaca a criação da
Rede de Bancos de Leite Humano
do BRICS para o compartilhamento
de experiências bem sucedidas e
tecnologias na área de Segurança
Alimentar e Nutricional e na
Atenção Neonatal e Infantil.

No dia 14 de novembro de 2019, os
Chefes de Estados de Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul estiveram
reunidos na cidade de Brasília, Brasil,
por ocasião da 11ª Cúpula de Chefes
de Estados e Governo do BRICS.
Deste encontro, foi elaborado em
consenso, o documento denominado
Declaração de Brasília, no qual
saúdam a criação da Rede de Bancos
de Leite Humano do BRICS, proposta
na I Reunião BRICS em Banco de
Leite Humano.
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https://rblh.fiocruz.br/sites/rblh.fiocruz.br/files/usuario/80/declarao_da_reunio_de_ministros_da_sade_1.pdf
https://rblh.fiocruz.br/sites/rblh.fiocruz.br/files/usuario/80/declarao_da_reunio_de_ministros_da_sade_1.pdf
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https://rblh.fiocruz.br/sites/rblh.fiocruz.br/files/usuario/80/brics2019-braslia_declaration.pdf
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Repercussões na Imprensa
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