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AMAMENTAÇÃO

Grife
brasileira
na Europa

Primeiro banco de
leite espanhol segue
modelo do Brasil

Roberta Monteiro

Espanha acaba de inau-
gurar o primeiro Banco
de Leite Humano (BLH) a
funcionar na Europa se-
guindo o modelo brasilei-

ro. A ação faz parte do programa Cú-
pula Ibero-americana de Bancos de
Leite Humano, coordenado pela Rede
Brasileira de Bancos de Leite Humano
(Rede BLH-BR), projeto interinstitucional
da Fiocruz, desenvolvido sob a respon-
sabilidade do Instituto Fernandes Figuei-
ra (IFF) e do Instituto de Comunicação
e Informação Cientifica e Tecnológica
em Saúde (Icict), unidades da Fiocruz.

O modelo brasileiro foi implantado
no Serviço de Neonatologia do Hospi-
tal 12 de Octubre, pertencente à Pre-
feitura de Madri. Segundo o coorde-
nador da Rede BLH-BR, João Aprígio
Guerra de Almeida, todas as técnicas
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de processamento e controle de quali-
dade seguem as instruções normativas
da rede brasileira, que visa garantir a
qualidade final do produto, a qualifi-
cação de recursos humanos e contri-
buir com o modelo de gestão brasilei-
ro para o desenvolvimento científico e
tecnológico. Além dos profissionais de
saúde, a equipe do IFF treinou 150 pro-
fessores das áreas de pediatria,
neonatologia, enfermagem e nutrição,
de toda a Espanha, para atuarem em
bancos de leite humano.

Guatemala firma acordo

A expansão do modelo brasileiro
de BLHs para países da América Lati-
na e Europa também rendeu um acor-
do de cooperação entre Brasil e
Guatemala, que prevê apoio técnico
do Brasil na implantação de BLHs na
Guatemala, nos moldes dos bancos de
leite do Brasil. O acordo, que foi firma-
do pelos presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva e Álvaro Colom Caballeros,
tem como foco inicial implantar BLHs
em dois hospitais: Roosevelt, na Cida-
de da Guatemala, e Antigua, na cida-
de homônima, que já vem recebendo
apoio da equipe da Rede BLH-BR.

Para Aprígio, a cooperação interna-
cional só é possível devido à ação
prioritária conferida pela Agência Brasi-
leira de Cooperação (ABC) à implanta-
ção de BLHs. Segundo o embaixador
Luiz Henrique da Fonseca, diretor da
ABC, um dos  melhores investimentos
que um país da América Latina pode
fazer é em programas sociais, em que
se invoca a inclusão do indivíduo. “Além
de reduzir o custo da saúde pública, os
bancos de leite humano ajudam a re-
duzir a importação de fórmulas infantis
produzidas pelas empresas multina-
cionais”, explica o embaixador.

Controle de riscos

As boas notícias não páram aí.
Para garantir a qualidade do leite hu-
mano, orientar as atividades envolvi-
das no processamento e evitar possí-
veis riscos, o Ministério da Saúde, em
parceria com a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Insti-
tuto Fernandes Figueira (IFF) da Fiocruz,
lançou o manual Banco de leite huma-

no: funcionamento, prevenção e con-
trole de riscos. Segundo o responsável
pelo Laboratório de Controle de Quali-
dade de Leite Humano do IFF, Franz
Reis Novak, o documento é direcionado
a todos os profissionais que trabalham
na obtenção, processamento e contro-
le de qualidade do leite humano orde-
nhado e para todos os profissionais de
vigilância sanitária, que se ocupam da
inspeção sanitária dos bancos de leite
humano no Brasil.

O manual estabelece os requisitos
mínimos para o funcionamento de ban-
cos de leite humano (BLH) e postos de
coleta de leite humano (PCLH) e tem
como objetivo garantir a segurança dos
produtos distribuídos, além de enume-
rar itens relacionados a responsabilida-
de técnica, recursos humanos, infra-
estrutura, equipamentos, entre outros,
e estabelecer processos operacionais
para o transporte e armazenamento.

De grande importância para as
políticas públicas de bancos de leite
humano, o manual surge como um
meio específico para evitar riscos à saú-
de dos bebês. “Tivemos o prazer de
colaborar com alguns capítulos para a
primeira publicação desse gênero, que
em breve estará disponível em outros
idiomas para países que se interessem
por este trabalho”, afirma Novak.

Referência no tema

Desde 1985, a Fiocruz investe e tra-
balha no campo da pesquisa e do de-
senvolvimento, o que tornou possível
hoje o Brasil possuir a maior Rede de
BLH, reconhecida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), cujo mode-
lo tem sido seguido por países da Amé-
rica Latina e Europa. A equipe do BLH
do IFF tem como objetivo apoiar e pro-
mover o aleitamento materno. Para
isso, conta com o apoio do programa
Bombeiro Amigo do Peito, que passa
diariamente nas casas das doadoras
que moram no Estado do Rio de Janei-
ro para recolher o leite fornecido.

As mães interessadas em doar o
excesso de leite ou receber qualquer
tipo de orientação em relação
amamentação podem ligar gratuita-
mente para o SOS Amamentação, pelo
telefone 0800 268877.

Número de
doadoras de leite
humano cresce
a cada ano

O número de doações de
leite humano cresce a cada ano
graças ao ato de solidariedade
de mães que além de amamen-
tarem seus filhos, doam o leite
excedente aos Bancos de Leite
Humano (BLH) do país. Em
2007, foram registradas no BLH
do Instituto Fernandes Figueira,
centro de referência nacional
em bancos de leite humano,
mais de 7 mil doações, e nos
três primeiros meses deste ano
foram contabilizadas cerca de
1,5 mil. De acordo com o coor-
denador da Rede Brasileira de
Bancos de Leite Humano (Rede
BLH-BR), João Aprígio Guerra de
Almeida, o Brasil, atualmente,
conta com 187 BLHs e 33 pos-
tos de coleta, que conseguem
juntos arrecadar aproximada-
mente 114 mil litros de leite
humano ao ano.

Segundo a pediatra Isa
Yoshikawa, cada mamada é
uma vacina. “O leite materno
tem substâncias que protegem o
bebê contra doenças, por isso ele
é recomendado em regime ex-
clusivo nos seis primeiros meses
de vida e continuado até os dois
anos ou mais”, explica a médi-
ca. Entre os benefícios da ama-
mentação para o bebê, a pedia-
tra destaca a diminuição dos
riscos de futuras doenças alimen-
tares, coronarianas e crônicas,
como diabetes e linfomas, e evi-
ta a desnutrição e a obesidade.
Para a mãe, a amamentação
protege contra a depressão pós-
parto, reduz o risco de hemorra-
gia após o parto, de contrair cân-
cer de mama e auxilia para que
o corpo volte ao normal.


