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Brasil, em 2006, deu mais
um salto no processo de
qualificação dos bancos
de leite humano (BLH).
A partir da iniciativa do

centro de referência nacional para BLH
do Instituto Fernandes Figueira (IFF), uni-
dade materno-infantil da Fiocruz, foi de-
senvolvida uma inovadora tecnologia de
testes de laboratório para avaliar a qua-
lidade do leite humano, resultante de es-
tudos desenvolvidos na linha do aleita-
mento materno e BLH, que integra a Pós-
Graduação em Saúde da Criança e da
Mulher do Instituto.
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A inovação tecnológica foi
apresentada durante a Reunião Nacio-
nal de Coordenadores de Centros de
Referência Estaduais para Bancos de Lei-
te Humano, ocorrida em julho. Na opor-
tunidade, o ministro da Saúde, José
Agenor Álvares da Silva, lançou os as
novas ferramentas do Programa Nacio-
nal de Qualidade (PNQ-BLH) e entregou
os kits para o Ensaio de Proficiência a
todos os centros de referência da Rede
BLH-BR. Esta tecnologia genuinamente
brasileira despertou interesse em 13 paí-
ses da América Latina, Caribe e Europa.
Este ano, a Rede auxiliou a implantação
de um BLH em Havana e dois no Uru-
guai, sendo um em Montevidéu e o ou-
tro em Taquarembó. A equipe do IFF trei-
nou profissionais de saúde de todas as
províncias da Argentina para atuação em
BLH, nos diversos níveis de complexidade.

No mesmo encontro, além do PNQ-
BLH, foram lançados o BLH-Web: Siste-
ma de Gestão pela Qualidade em Ban-
cos de Leite Humano e o portal da Rede
BLH. O primeiro produto visa efetuar o
monitoramento contínuo do sistema de
controle de qualidade que os BLH prati-
cam na rotina, através de kits capazes
de avaliar várias características do produ-
to como acidez, gordura e microbiologia.
Segundo o coordenador da Rede Nacio-
nal de BLH, João Aprígio Guerra, esta ini-
ciativa pode ser entendida como o início
do controle de qualidade praticado pelos
bancos que integram a rede brasileira.

Modelo mundial - A Rede Nacio-
nal de BLH, criada por iniciativa do Mi-
nistério da Saúde e da Fiocruz, conta,
atualmente, com 187 unidades em fun-
cionamento e 29 postos de coleta. A rede
se iniciou a partir do centro de referência
nacional, instalado desde 1943 no IFF, e

está em proceso de
expansão. Durante o 22º Simpósio

de Cuidado Neonatal, realizado recen-
temente na Itália, foi discutida a possibi-
lidade da criação de uma Rede Mundial
de Bancos de Leite Humano (BLH), na
qual o IFF servirá de modelo e apoiará
tecnicamente os ministérios da Saúde de
países como Itália, Espanha e Portugal
na elaboração do projeto de implantação
e implementação dos BLH.

 “Os bancos de leite do Brasil já contam
com a própria legislação, normas técnicas
bem estabelecidas e apoio do Ministério da
Saúde, fato que despertou o interesse euro-
peu nesta cooperação”, explica a coor-
denadora do Programa Nacional de Quali-
dade (PNQ), Danielle Silva, que esteve pre-
sente no Simpósio. De acordo com o
cronograma definido no encontro, a reunião
da Comissão Internacional em 2008 está
prevista para ser no Brasil. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) reconhece a Rede
como estratégia de baixo custo e elevado
impacto social, que mais tem contribuído
para a redução da mortalidade infantil.

Além do controle de leite humano
com reagentes para garantir a qualidade,
foram desenvolvidas duas outras ferramen-
tas, frutos do investimento do Ministério
da Saúde no âmbito da pesquisa e desen-
volvimento tecnológico. O BLH-Web re-
sultou da parceria entre o IFF e o Datasus,
sendo uma ferramenta de gestão voltada
para a garantia da qualidade dos produ-
tos e processos, permitindo o acesso on
line em tempo real aos usuários.

Já o portal BLH, desenvolvido pelo
Centro de Informação Científica e Tecno-
lógica (Cict) da Fiocruz em conjunto com o
Núcleo de Informação da Rede BLH, possi-
bilita a ampliação da difusão da informa-
ção sobre os BLH. Além de reunir um acer-

vo técnico-científico sobre
aleitamento materno e banco de

leite, o portal abriga distintas comunidades
virtuais voltadas para temáticas especí-
ficas, a exemplo da rede latino-america-
na de qualidade em BLH. Segundo Paulo
Ricardo Maia, coordenador do Núcleo de
Gestão e Informação da Rede BLH-BR, o
principal benefício do portal é a intera-
tividade, que possibilita a estados e muni-
cípios assumirem a responsabilidade pela
alimentação das bases de dados que con-
templam informações de produção, servi-
ços, agenda de eventos, produção cientí-
fica, biblioteca virtual, entre outros.

A política de ampliação da Rede
tem como fundamentos a qualidade do
produto, a qualificação de recursos
humanos, o modelo de gestão e o
desenvolvimento científico e tecno-
lógico. Em três meses de implantação
nos 28 centros de referência, já é pos-
sível observar uma melhora de 30% na
qualidade dos serviços de banco de lei-
te oferecidos no país. De acordo com o
coordenador de ensino de desenvol-
vimento tecnológico da Rede, Franz
Novak, a partir da Reunião Nacional,
que teve como objetivos lançar novos
produtos para o Sistema Único de Saú-
de (SUS) e treinar os coordenadores
para o uso das novas ferramentas, cada
estado tornou-se responsável por ava-
liar suas condições de trabalho e deter-
minar quando estará capacitado a am-
pliar o programa a todos os bancos de
leite sob sua jurisdição. “Começaremos
a estender o sistema de produção nos
bancos de leite do estado do Rio de
Janeiro, o que possibilitará que as infor-
mações sobre o funcionamento dos
bancos, quantidade de doadoras, litros
estocados de todo o estado estejam dis-
poníveis no portal”, destaca Novak.
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