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Banco de Leite Humano 
da Irmandade Santa Casa 

de Misericórdia
de São Paulo

 O projeto do 
Banco de Leite Humano 
começou em julho de 
2011, quando o Dr. Stanley 
Nigro, diretor do 

Laboratório Central da Santa Casa e rotariano 
do RCSP Barra Funda procurou o então 
presidente de seu clube, companheiro Murilo 
Norcia, e mostrou a grandeza do projeto que 
tinha em mãos e a necessidade do apoio do 
Rotary.
 O companheiro Murilo convidou o 
presidente 2011-12 do RCSP Pacaembu, 
Emerson Borges, para participar deste projeto e 
contaram com a ajuda da companheira Maria 
Aparecida de Moraes Pereira (Cidinha) para os 
primeiros passos.
 O objetivo era a criação de um Banco 
de Leite Humano no Hospital Central da Santa 
Casa de São Paulo para atender os recém-
nascidos da UTI Neonatal desse hospital, do 
Hospital Municipal São Luiz Gonzaga e do 
Hospital Estadual Francisco Morato. A 
importância do leite materno para o desen-
volvimento físico, mental e emocional de todos 
os recém-nascidos, em especial os prematuros 
e outros grupos portadores de doenças de alto 
risco para o óbito, é comprovada cientifica-
mente.
 As barreiras inerentes ao projeto 
foram surgindo, pessoas foram passando e em 
setembro de 2012 o RCSP Pacaembu passou a 
ser representado pela companheira Emira 
Gazel, então presidente do clube.
 Vários profissionais da Santa Casa 
fizeram parte do nosso grupo de trabalho e 
muito nos auxiliaram para que o mesmo fosse 
concluído. São eles: Marlene Rafaelli, Dra. 
Ana, Dr. Maurício, Dr. Rogério Pecchini e todos 
os da Engenharia.
 O projeto estava quase concluído, 
mas faltava o parceiro internacional. Em 
fevereiro de 2013, após várias tratativas com o 
governador 2012-13 Marcelo Frangiosa, do 
Distrito 4855 da Argentina, conseguimos nosso 
parceiro internacional.
 Agregaram-se ao nosso projeto os 
RCSP Ipiranga e RCSP Sudeste do Distrito 4420 
e no dia 17 de junho de 2013 o Projeto de 
Subsídio Global número GG 26.371 foi 
aprovado.

PALAVRAS DO PRESIDENTE
 No final do mês de setembro de 2013 
recebemos do Rotary International a verba 
destinada ao projeto e iniciamos uma nova 
fase. Após as licitações, todos os equipamentos 
foram comprados: material para análise do 
leite, pasteurização, vidraria, geladeiras, 
freezers, poltronas, móveis, televisores, 
computadores e um veículo Fiat Fiorino 
totalmente adaptado para o transporte do leite 
entre os hospitais.
 Recebemos o auditor da Fundação 
Rotária para Projetos ligados a Saúde Materno-
Infantil, John Wahlund, nos últimos dias 13 a 
15, o qual teve a oportunidade de conhecer e 
analisar nosso projeto.
 Aproveitando a presença do Sr. John 
Wahlund, inauguramos o Banco de Leite 
Humano, no dia 15 de janeiro, em sessão 
solene que contou com a presença de várias 
autoridades rotárias e do Conselho Diretor da 
Santa Casa, além da presença do Sr. Wilson 
Modesto Pollara, Secretário de Estado Adjunto 
da Saúde, representando o governador do 
Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin.
 Por meio dos Distritos 4610, 4420 e 
4855 e da Fundação Rotária, pudemos montar 
o Banco de Leite Humano da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo e temos com isso 
certeza de que muitas crianças passarão a ter 
direito à vida.

AGENDA DO CLUBE
JANEIRO

Hoje 21/01 – 20h30 - Reunião Ordinária

28/01 – 20h30 - Reunião festiva mista – 
Apresentação do “Quem Sou Eu”, pelo 

companheiro Antonio Carlos, e comemo-
ração dos aniversários do mês

04/02 – 19h30 – Reunião do Conselho 
Diretor

– 20h30 – Reunião Ordinária

O RCSP PACAEMBU REÚNE-SE ÀS
TERÇAS-FEIRAS, 20h30, NO CAESAR 

BUSINESS (AV. PAULISTA 2.181, CERQ. 
CÉSAR - SÃO PAULO - SP)

Visite nosso site: 
http://www.rotarypacaembu.org.br

E nosso Facebook:
https://www.facebook.com/rotarypacaembu

Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos:

1. É a VERDADE?
 2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para  todos

Prova
Quádrupla

Aniversários:

21/01 - casamento do companheiro 
Buzzoni e Annaluiza

27/01 - companheiro Renato
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Banco de Leite Humano oferecerá mais saúde
e qualidade de vida aos recém-nascidos,

principalmente prematuros graves

 Em hospitais de referência em gestação de alto risco, 
como a Santa Casa de São Paulo, a oferta de leite materno é inferior 
às necessidades.  Há questões técnicas que limitam a estocagem de 
leite ordenhado, e é comum os prematuros não poderem ser 
levados ao peito.
 Todo recém-nascido e lactente deve receber aleitamento 
materno, inclusive quando internados, se a doença que o acomete 
permitir, sendo esse alimento imprescindível para o desenvolvi-
mento saudável da criança. Com o Banco de Leite Humano há 
possibilidade de estocar o leite ordenhado em condições favoráveis 
e controladas por muito mais tempo.  Assim, o leite que seria 
desprezado após 12 horas, pode ser estocado por até 30 dias. 
 Outra vantagem, é que após o processamento de leite 
doado e pasteurização adequada, uma mãe pode doar o leite que 
produz em excesso para outra criança.  Esse leite estocado pode 
ainda ser analisado na sua composição e ser escolhido um com 
perfil mais adequado à necessidade de cada recém-nascido. “Se eu 
tiver um prematuro pesando 700 gramas, eu preciso dar mais 
caloria, mais proteína para ele crescer mais rápido com um desen-
volvimento maior. Eu tenho a possibilidade com o banco de escol-
her um leite que possui mais proteína para esse prematuro”, explica 
o Dr. Mauricio Magalhães, chefe do Serviço de Neonatologia da 
Santa Casa de São Paulo.
 Além da Santa Casa, que registra em média 250 partos 
mensais, o Banco de Leite Humano abastecerá as maternidades do 
Hospital Municipal São Luiz Gonzaga e Hospital Estadual de 
Francisco Morato. Cerca de 1 mil recém-nascidos e lactentes 
podem ser beneficiados com o banco de leite durante o ano, que 
tem capacidade projetada para processar 60 litros de leite por mês.
 “Toda criança precisa de leite materno. Quando ela vai 
usar o banco de leite? Em situações em que ela precisa ficar 
internada e não pode ser levada ao peito, ou a produção de leite 
materno é pequena, ou quando há a necessidade de fazer a reabili-
tação progressiva dessa criança e precisa do leite controlado. Você 
tem diversas situações em que o leite materno é administrado”, 
complementa o Dr. Rogério Pecchini, Diretor do Departamento de 
Pediatria da Santa Casa de São Paulo.
 O novo serviço conta ainda com uma equipe técnica 
formada por médico, nutricionista, técnico de nutrição, enfermeira, 
auxiliar de enfermagem e auxiliar administrativo.
 

NOTÍCIAS DO ROTARY

Benefícios do leite materno:

· Diminuição do tempo de internação do recém-nascido;
· Queda da ocorrência de doenças nos bebês como alergias,
pneumonias e otites;
· Melhora o desenvolvimento mental da criança;
· Aumenta o índice de desenvolvimento comportamental e
psicomotor.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

 Fundada há mais de quatro séculos, a Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo, instituição filantrópica, privada e 
laical, é um dos mais importantes complexos hospitalares do Brasil. 
A Irmandade, em todas as unidades, atende mais de 11 mil pessoas 
por dia em todas as especialidades médicas, possui mais de 2.300 
leitos, registra uma média anual de mais de 1 milhão e 500 mil 
atendimentos ambulatoriais, 1 milhão e 800 mil atendimentos de 
emergência, 47 mil cirurgias e mais de 5 milhões exames. É referên-
cia nos atendimentos de emergência, ortopedia, pediatria e serviços 
de alta complexidade como neurocirurgias e transplantes. Além de 
possuir laboratórios próprios e excelentes serviços de Diagnóstico 
por Imagem.

Fonte: site da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
http://www.santacasasp.org.br/portal/site/pub/7803/dois-hospitais-

publicos-serao-beneficiados-com-o-novo-banco-de-leite-da-santa-casa-de-sao-paulo

MARCOS DO ROTARY

 Ainda em 1965, a Fundação Rotária criou o método de 
Subsídios Equivalentes para financiar projetos humanitários.
 Embasados no princípio de parceria, os Subsídios Equiva-
lentes, que vieram a ser substituídos pelos Subsídios Distritais e 
Subsídios Globais, promoviam a execução de projetos humanitários 
internacionais por rotarianos. Juntos, Rotary Clubs e/ou distritos 
localizados em pelo menos dois países (um deles onde o projeto era 
realizado) planejavam, implementavam e concluiam a iniciativa. 
Subsídios Equivalentes financiavam projetos relativamente peque-
nos que não seriam repetidos no local. Os subsídios eram direciona-
dos às mais variadas iniciativas, como hídricas, médicas, educacio-
nais, profissionalizantes e combate a doenças. Convém ressaltar 
que, para atender às diretrizes dos Subsídios Equivalentes, os proje-
tos deviam ter a participação ativa de rotarianos.

 Os rotarianos podiam escolher entre Subsídios Equivalentes 
e Subsídios Equivalentes com Base em Mérito. Projetos de Subsídios 
Equivalentes eram aqueles que solicitavam de US$5.000 a 
US$25.000 da Fundação Rotária. Já os de Subsídios Equivalentes 
com Base em Mérito eram os que pediam de US$25.001 a 
US$200.000. O valor outorgado referia-se à equiparação pela 
Fundação, não ao custo total do projeto. 
 O financiamento para qualquer subsídio dessa natureza era 
oferecido com base nas contribuições dos responsáveis pelo projeto. 
A Fundação equiparava US$0,50 para cada US$1 de contribuições 
em dinheiro e US$1 para cada US$1 de contribuições provenientes 
do FDUC - Fundo Distrital de Utilização Controlada.

Fonte: site do RI
Informação para fins históricos.

Os Subsídios Equivalentes foram substituídos pelos
Subsídios Distritais e Subsídios Globais

Colaboração:
Luiz Antonio De Bortoli

+Sobre o leite materno

 De acordo com a United Nations Children's Fund 
(UNICEF), cerca de um 1,5 milhão de crianças morrem por ano 
devido à falta de aleitamento materno.
 Por isso, a amamentação deve ser mantida exclusivamente 
durante os primeiros 6 meses de vida e conciliada com outros 
alimentos até os 2 anos. Na falta da amamentação tradicional, 
resultante de fatores que impossibilitam o aleitamento natural, os 
bebês internados recebem o leite industrializado.
 No entanto, o leite materno é visto como a melhor e mais 
saudável opção para o bebê, pois contêm todas as proteínas, açúcar, 
gordura, vitaminas e água que a criança precisa, além de anticorpos 
que protegem os pequenos contra doenças e infecções. A extração 
do leite também reflete positivamente para a mãe, como a 
diminuição do risco de mastite, provocada pelo excesso de leite no 
peito.


