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Banco de Leite lança campanha em 
Nova Friburgo 
 

 

Mãe coleta leite na maternidade 



 

Cartaz da campanha com a atriz Heloísa Perissé 

O Hospital Maternidade de Nova Friburgo está lançando a Campanha do Banco 
de Leite Humano, que tem como finalidade conseguir o leite necessário para os 
prematuros internados na UTI neonatal do hospital ou de UTis neonatais de outros 
hospitais. A pediatra Rosane Siqueira, uma das coordenadoras da campanha, 
explica que este leite faz toda a diferença na sobrevida dos prematuros e que o 
estoque, no momento, é baixo. 

 
O leite humano é coletado das próprias mães que estão com seus filhos 
internados na maternidade, mas se por algum motivo estas mães não conseguem 
dar de mamar, a amamentação é suplementada pela de mães que podem doar 
em suas residências. Essas mães coletam o leite em suas casas, depois de 
esterilizar os vasilhames que serão utilizados para a coleta, e guardam no 
congelador, até que a maternidade mande alguém para recolher. Até 15 dias o 
leite é mantido inalterado em sua qualidade e quando chega ao Hospital 
Maternidade passa por um processo de pasteurização e controle de qualidade, 
para depois, então, ser liberado. 

 
“Muito importante é ressaltar que o prematuro internado na UTI neonatal precisa 
deste leite, que é um fator fundamental para diminuir a infecção neonatal, o risco 
de enterocolite necrotisante, que é uma doença grave que acomete esses 
prematuros, e melhora o desenvolvimento cerebral dessas crianças a longo 
prazo,” conta a doutora Rosane.  



 
“Lá na frente, quando estas crianças tiverem 7, 8 anos, o cognitivo cerebral e 
intelectual estará desenvolvido normalmente, porque o leite humano tem uma 
gordura, Ômega 3, que é muito importante para o desenvolvimento do cérebro 
humano. Esse leite também oferece nutrientes adequados, anticorpos e fatores de 
proteção para as doenças, impedindo as infecções”, explica a médica.  
A campanha não é de âmbito nacional, apenas para Nova Friburgo. “Precisamos 
desta divulgação, porque o Banco ainda é pouco conhecido, são só seis anos de 
funcionamento e muitas pessoas ainda desconhecem o nosso trabalho”, frisa.  
Em Nova Friburgo, a mortalidade infantil vem caindo – em 2005 foi de 20 por mil 
nascidos vivos e, em 2006, nove mortes para cada mil nascidos, resultado deste 
trabalho de conscientização. “Este trabalho integrado da UTI neonatal e do Banco 
de Leite, e toda a tecnologia que esta unidade possui para o suporte destas 
crianças, mantendo a qualidade deste leite, é fundamental para a sua 
sobrevivência. Além disso, as mães que doam se sentem muito gratificadas por 
estar oferecendo este leite para um recém-nascido que precisa deste reforço”, 
comenta a pediatra.  

 
As mães que querem doar leite devem congelar a coleta em vasilhame 
esterilizado por no máximo dez dias e ligar para os telefones 2522-0514 e 2522-
9345, através dos quais podem obter mais informações e participar do cadastro, 
que contém o histórico pré-natal e o controle de saúde de cada doadora. 

 

- 152 litros de leite coletado de janeiro a maio de 2006 

- 120 litros de leite coletado de janeiro a maio de 2007 

- 57 Recém-nascidos beneficiados em 2006 

- 96 Recém-nascidos beneficiados até maio de 2007. 


