
 
 

App de mobilidade urbana une-se à Fundação 
Oswaldo Cruz para estimular doação em bancos de 

leite no Rio 

 
Os estoques brasileiros de leite humano, destinados a alimentar bebês prematuros           
e/ou de baixo peso internados em UTIs Neonatais, costumam ter uma baixa            
considerável nessa época do ano devido ao período de férias de verão. 
 
Pensando nisso, o aplicativo de mobilidade urbana Moovit e o Instituto Nacional de             
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação            
Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz), centro de referência nacional para BLHs (Bancos de Leite            
Humanos), acabam de firmar uma parceria para poder estimular a doação de leite por              
mães em fase de amamentação no Rio de Janeiro. A ideia é oferecer o melhor caminho                
a qualquer uma das 13 unidades de banco de leite na capital e região metropolitana do                
Rio por meio de transporte público para que elas possam fazer a coleta. 
 
“Em comparação aos meses de junho e agosto, período de maior volume de leite              
humano coletado, janeiro costuma apresentar queda de quase 60%”, disse a gerente            
do Centro de Referência para Bancos de Leite Humano do IFF, Danielle Silva. No Rio, a                
situação é ainda pior. Segundo a gerente, essa baixa impacta diretamente no número             
de prematuros que são beneficiados com a doação. “Semanalmente, precisamos aqui           
no IFF de mais ou menos 50 litros de leite e, atualmente, estamos com apenas 30 litros                 
para nutrir a nossa demanda de bebês”, explica Danielle.  
 
Para procurar o Banco de Leite Humano mais próximo de sua residência, basta que a               
interessada em doar acesse o app Moovit (disponível para download em iPhone e             
Android) e pesquise por “Banco de Leite Humano” no planejador de rotas. A partir daí,               
o aplicativo irá mostrar todas as opções e como chegar até eles. 
 

Para saber como fazer a doação e obter outros detalhes, clique aqui. 
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Sobre o Moovit 

O Moovit simplifica a mobilidade urbana ao redor do mundo, permitindo utilizar o             

transporte público de forma mais fácil e inteligente. Com 55 milhões de usuários, é o               

aplicativo de transporte número um no mundo, tendo sido selecionado pelo Google            

como um dos melhores apps de 2016. Ao combinar dados de operadoras de transporte              

público e de órgãos oficiais com informações fornecidas em tempo real pela            

comunidade de usuários, oferece aos passageiros um cenário em tempo real e            

percursos mais rápidos. 

  

Usuários podem enviar relatórios durante a viagem, informando sobre o nível de            

lotação ou limpeza do veículo, por exemplo, e outros alertas para ajudar os demais              

passageiros a terem uma experiência melhor de viagem. 

  

O Moovit gera cerca de 200 milhões de dados pontuais por dia, o que representa               

atualmente a maior fonte de dados de trânsito do mundo. Esses dados são             

combinados com contribuições de mais de 150.000 editores locais, conhecidos como           

“Mooviters”, que ajudam a mapear e manter atualizada as informações sobre o            

trânsito local em cidades que, se não fosse essa tecnologia, estariam sem cobertura. O              

Moovit está disponível e gratuito para baixar em iPhone, Android e web app em mais               

de 1.200 cidades localizadas em 75 países. 
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