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O banco da

ãe aos 18 anos, Daiana de Oli-
veira Andrade se surpreendeu,
desde o nascimento da filha
Luana, com a grande quantidade

de leite que vertia de suas mamas. Saciada
a fome do bebê, Daiana acabava jogando
fora o excesso de leite, numa atitude que a
incomodava – e que só começou a ser re-
solvida quando ela descobriu o Banco de
Leite Humano do Instituto Fernandes Figuei-
ra (IFF), referência internacional na área. Ao
procurar o serviço do Instituto, Daiana se
tornou doadora e dessa forma se juntou ao
esforço de outras centenas de mulheres que
também cedem seu leite para crianças cujas
mães têm pouca ou nenhuma produção de
leite humano.

solidariedade

Técnica realiza
trabalho de controle
de qualidade de
leite humano
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A ação solidária e generosa des-
sas mulheres coroa a trajetória da Rede
Brasileira de Bancos de Leite Huma-
no (RBLH), a maior do mundo, que
conta atualmente com cerca de 160
unidades – em todos os estados –
operando no país. O êxito das ações
em favor do aleitamento materno, que
deram ao serviço do IFF (uma unida-
de da Fiocruz) o Prêmio Sasakawa de
Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, levou a qualidade do trabalho
desenvolvido no país para o outro lado
do Atlântico, já que hoje a RBLH man-
tém acordo de cooperação com a Fran-
ça, e também para a vizinha Venezuela,
onde foram instalados cinco bancos e
outros 13 serão implantados. De acor-
do com o coordenador nacional da
RBLH e diretor do banco do IFF, João
Aprígio, a Argentina poderá vir a ga-
nhar o serviço – a crise econômica vi-
vida no país suspendeu por ora a im-
plantação do sistema.

“Temos um grande interesse nes-
ta cooperação com a França porque
significa que estamos transferindo
tecnologia para um país de Primeiro
Mundo, o que para nós é inédito e
extremamente importante”, diz Aprí-
gio. Em 1985, por meio de uma ação
conjunta entre a Fundação Oswaldo
Cruz e o Programa Nacional de Incen-
tivo ao Aleitamento Materno (PNIAM),
teve início o desenvolvimento de um
subprograma para promover a expan-
são dos bancos de leite humano no
Brasil. O país contava então com pou-
co mais de uma dezena de unidades
do gênero – e o próprio funcionamen-
to delas foi questionado. A partir da-
quele momento, os bancos foram reo-
rientados e transformados em locais de
promoção do aleitamento materno.
Mais do que apenas coletar o leite, o
objetivo passou a ser a promoção da
amamentação natural.

O incentivo ganhou força com
o apoio do Ministério da Saúde e dos
profissionais, que estreitaram laços e
passaram a organizar encontros, se-
minários e congressos para debater
as necessidades e as mudanças ocor-
ridas no perfil dos bancos de leite.
Nessa perspectiva, de fundamental
importância foi a parceria construída

a partir de 1998 com a Secretaria de
Políticas da Saúde (Área da Criança e
Aleitamento Materno) do ministério.
Esse impulso fez crescer o interesse
pelo tema. Se o I Congresso Brasilei-
ro de Bancos de Leite Humano, reali-
zado em 1998, em Brasília, reuniu 850
pessoas, a segunda edição do evento
levou 1.200 profissionais do setor a
Natal, em 2000. O III Congresso, em
2002, em Petrópolis, contou com a
participação de especialistas de ou-
tros países e lançou as bases para o
seminário franco-brasileiro de aleita-
mento materno que está marcado
para o segundo semestre deste ano,
em Paris, numa parceria entre o IFF
e o Banco de Leite de Paris.

A visibilidade internacional do ser-
viço do IFF cresceu a partir da obten-
ção do Prêmio Sasakawa de Saúde, na
54ª Assembléia-Geral da OMS, em 2001.
Durante os 15 dias de contatos com
pesquisadores de todo o mundo, foi pos-
sível expor trabalhos brasileiros na área
de aleitamento materno e divulgar ain-
da mais a excelência do programa bra-
sileiro. Médicos e profissionais de saú-
de ficaram sabendo que entre 1998 e
2000, em todo o Brasil, foram distribu-
ídos mais de 200 mil litros de leite hu-
mano pasteurizado, com qualidade cer-
tificada, a quase 300 mil recém-nascidos
internados em unidades de terapia
neonatal intensiva. Nesse mesmo perí-
odo foram atendidas cerca de 1,4 mi-
lhão de gestantes e amas de leite que
procuraram os bancos em busca de
apoio para amamentar.

E a rede continua crescendo, por-
que somente em 2002 mais de 20 no-
vos bancos de leite foram implantados
no país, através de convênios com as se-
cretarias municipais e estaduais de Saú-
de. “E vem aumentando também o inte-
resse acadêmico, tanto que aqui no IFF
tivemos cinco dissertações de mestrado,
na linha de pesquisa sobre aleitamento
materno, defendidas em 2002. No mo-
mento, há outras quatro dissertações e
três teses de doutorado em curso, para
serem apresentadas”, afirma Aprígio, que
no Instituto lidera uma equipe de 22 pro-
fissionais de saúde responsáveis por co-
leta, processamento, estocagem, contro-
le de qualidade e distribuição do leite.

Esta equipe também prepara material in-
formativo, como folhetos, artigos e até
um CD-ROM sobre o aleitamento, e ain-
da abastece o site da RBLH e da Biblio-
teca Virtual em Aleitamento Materno.

Apesar do sucesso internacional,
Aprígio lembra que é necessário
conscientizar um número maior de mu-
lheres a respeito da importância da do-
ação de leite. A média diária de coleta
no Rio gira em torno de 2,5 litros, bem
inferior ao ideal, que seria de 20 litros.

Agora com 19 anos, Daiana de Olivei-
ra Andrade é uma das 1.800 doadoras
do Estado do Rio de Janeiro que con-
tribuem com o IFF. Moradora do Enge-
nho de Dentro, na Zona Norte do Rio,
Daiana recebe semanalmente em sua
casa uma militar do Corpo de Bombei-
ros que colhe o leite extraído e arma-
zenado por ela mesma. O trabalho é
fruto de uma parceria, batizada de
Bombeiro Amigo, com a corporação, e
gerou programas assemelhados em
Brasília e também com os Correios (Car-
teiro Amigo). De janeiro a dezembro
de 2002 as doadoras fluminenses – en-
tre elas a atriz Cláudia Raia – fornece-
ram 2.141 litros de leite a 408 crian-
ças. Toda mulher apta a amamentar
pode doar. Para participar, o primeiro
passo é ligar para o SOS Amamenta-
ção (0800-268877).
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