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Já h mães que querem doar o
seu leite a bebés
Primeiro banco de leite materno em Portugal abre em breve em
Lisboa
GINA PEREIRA

Ainda não há data certa para arrancar - provavelmente no pr óximo m ês -, mas
já há mães interessadas em doar leite ao primeiro banco de leite humano em
Portugal, que abre em breve na Maternidade Alfredo da Costa.
Os equipamentos necess ários para a recolha, an álise e conserva ção do leite
estão já instalados e, ontem, arrancou a forma ção do pessoal m édico que vai
trabalhar neste projecto: nutricionistas, m édicos de pediatria, enfermeiros de
pediatria e do espa ço amamenta ção. Jorge Branco, director da Maternidade
Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, explicou que o banco de leite humano vai
come çar a funcionar assim que tenham a certeza de que est tudo em
condi çõ es. E acredita que n ão v ão faltar dadoras visto que, assim que o
projecto come çou a ser divulgado, come çaram a receber telefonemas de m ães
interessadas em doar o seu leite.
Contudo, segundo Jorge Branco, nesta primeira fase o banco vai funcionar em
exclusivo com m ães que tenham sido seguidas na MAC e os benefici ários
serão, preferencialmente, os grandes prematuros - beb és que nascem antes
das 32 semanas, ou seja, seis semanas antes do tempo habitual de gravidez - e
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que no ano passado ascenderam a 180 s ó na MAC.
At é agora, estes beb és eram alimentados com formula çõ es artificiais pré-feitas
mas, assim que o banco comece a funcionar, podem passar a beber leite
humano, "a primeira alternativa v álida e recomendada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) para os bebés que, por qualquer raz ão, não podem
ser alimentados com o leite da pr ópria mãe", lembrou Jorge Branco, insistindo
que "o leite materno é o melhor alimento para o rec ém-nascido".
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Outra das vantagens deste projecto, salientaram os respons áveis da empresa
que equipou o espa ço, é o facto de os bancos de leite permitirem que m ães
seropositivas ou portadoras de doen ças infecciosas passem a poder dar o seu
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leite aos filhos - algo que antes era imposs ível - visto que o processo de
pasteuriza ção a que o leite é sujeito neutraliza o risco de contamina ção.
José Guerra, da Geofar, explicou que a administração do leite aos beb és
acontecer á sempre por prescri ção médica, o que significa que ser á escolhido o
leite mais adequado a cada rec ém-nascido. Por exemplo, um beb é que precise
rapidamente de ganhar peso poder á ser alimentado com um leite mais gordo,
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algo que é apurado quando o leite é analisado.
Para que uma m e possa ser aceite num banco de leite tem de reunir v árias
condi çõ es. Desde logo, estar a amamentar, não ser fumadora, consumidora de
bebidas alco ólicas ou de quaisquer produtos estupefacientes. Quando o leite
cru (como é chamado) é entregue no banco - a recolha pode ser feita no
hospital ou em casa e ser devidamente transportado - são feitas v árias análises
(acidez, quantidade de gordura e exames bacteriol ógicas) e, estando em
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condi çõ es, o leite é pasteurizado. Um processo que dura cerca de hora e meia
e que passa por expor o leite a temperaturas altas (62,5 graus) e depois
negativas ( -10 graus), sendo depois congelado em biber ãos em quantidades
adequadas para os beb és. Quanto à descongela ção, é feita colocando o leite no
frigor fico ou em banho -maria sem lume.
Equipar o banco de leite da MAC custou cerca de 50 mil euros e já há outros
hospitais em Portugal interessados em aderir a este conceito, muito popular
no Brasil onde existem cerca de 500 destes espa ços.
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