
Carta Brasil 2018 - O compromisso da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 

com a excelência do Sistema Único de Saúde - SUS 

 

Nós, representantes do Ministério da Saúde do Brasil, das Secretarias de Estado de 

Saúde das Unidades Federativas do Brasil, das Secretarias Municipais de Saúde, dos 

Bancos de Leite Humano, dos Postos de Coleta de Leite Humano, de unidades de 

atenção que integram o SUS, de Corpos de Bombeiros Militares, da sociedade civil, de 

associações e conselhos profissionais, reunidos no I Congresso em Rede da Rede 

Brasileira de Bancos de Leite Humano, realizado simultaneamente em todos os Estados 

brasileiros e Distrito Federal no dia 13 de dezembro de 2018, 

Considerando: 

I. A saúde como um direito de todos e um dever do Estado o seu 

aprovisionamento. 

II. Que a atenção à saúde deve levar em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda 

que minoritários em relação ao total da população; 

III. A necessidade de reduzir as disparidades sociais e regionais 

existentes em nosso país no âmbito da atenção à saúde; 

IV. Que os Bancos de Leite Humano desempenham uma função 

estratégica nas políticas públicas de atenção à saúde da criança, 

particularmente no que diz respeito à promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno; 

V. O reconhecimento da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 

pela Organização Mundial da Saúde e pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento como uma das iniciativas que 

mais contribuíram para o desenvolvimento humano no 

hemisfério sul; 

VI. A necessidade de 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; 

VII. Que a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano tem como 

missão ampliar o compartilhamento do conhecimento e de 

tecnologias voltados para a Segurança Alimentar e Nutricional na 

atenção neonatal, tendo o direito à saúde como valor central; 

VIII. A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico como elementos 

estruturantes para a expansão e consolidação da Rede Brasileira 

de Bancos de Leite Humano; 

IX. A qualidade em busca da excelência como visão de futuro para a 

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.  



Acordamos:     

I. Gerar condições que permitam a Rede Brasileira de Bancos de 

Leite Humano alcançar a sustentabilidade necessária ao 

cumprimento de sua missão frente às demandas do SUS, 

sobretudo no que tange à redução da morbimortalidade infantil 

com ênfase no componente neonatal.  

II. Promover condições que permitam ampliar a capacidade de 

resposta da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, tanto no 

que diz respeito às ações assistenciais em aleitamento materno, 

como no que se refere à oferta de leite humano com qualidade 

certificada a recém-nascidos e lactentes que dele dependem 

como recurso terapêutico. 

III. Fortalecer as atividades de geração de conhecimento, de 

desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras com o 

propósito de ampliar a efetividade das ações desenvolvidas pela 

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. 

IV. Agenciar esforços com a perspectiva de promover a qualificação 

profissional para os processos de trabalho em Bancos de Leite 

Humano, em seus diferentes níveis de complexidade. 

V. Compartilhar soluções inovadoras em Telessaúde, desenvolvidas 

pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, com o propósito 

de vencer as limitações impostas pelas barreiras geográficas em 

um país de dimensões continentais, ampliando a efetividade das 

respostas com redução de custo. 

VI. Qualificar os processos comunicacionais e de gestão da Rede 

Brasileira de Bancos de Leite Humano com base na informação, 

para apoiar a tomada de decisão em diferentes níveis de 

complexidade. 

VII. Compartilhar as boas práticas desenvolvidas pela Rede Brasileira 

de Bancos de Leite Humano com países com os quais o Brasil 

mantém relações internacionais. 

VIII. Garantir que todas as unidades constitutivas da Rede Brasileira de 

Bancos de Leite Humano integrem o Programa Fiocruz de 

Certificação de Qualidade em Bancos de Leite Humano para o SUS. 

IX. Assumir a busca da excelência como compromisso central da Rede 

Brasileira de Bancos de Leite Humano no período 2020-2023. 

 

 

 

 


