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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (RPRLHO) são 

uma iniciativa recente, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.  Estão 

estruturados em nove das 195 unidades básicas de saúde do município em 2013, e foram 

desenvolvidos para estimular a doação e recolher o leite materno ordenhado na casa das 

doadoras para envio a Bancos de Leite Humano, com vistas a aumentar seus estoques de leite 

humano. Este estudo objetiva avaliar a efetividade dos PRLHO, estimar a prevalência de 

doadoras e analisar os fatores associados à doação de leite materno. MÉTODOS: Estudo 

transversal conduzido em novembro e dezembro de 2013 mediante entrevista aos nove 

gerentes das unidades primárias de saúde do Rio de Janeiro com PRLHO e a uma amostra 

representativa de 695 mães de crianças menores de um ano usuárias destas unidades. O marco 

teórico de Donabedian foi utilizado na avaliação da efetividade. Variáveis de exposição que 

se mostraram associadas (p ≤ 0,20) à doação de leite materno na análise bivariada foram 

selecionadas para a análise múltipla. Razões de prevalência ajustadas (p ≤ 0,05) foram obtidas 

por modelo de regressão de Poisson com variância robusta. RESULTADOS: 7,3% das mães 

doaram seu leite para o PRLHO, variando de 0% a 19,7% entre as unidades. Gostariam de ter 

doado leite materno 63,8% das mães não doadoras. O volume de leite humano proveniente 

dos PRLHO representou 18% do total arrecadado no período pelos BLH articulados a estes 

postos. Ter sido incentivada a doar leite materno (RP=7,057; IC95%: 3,037-16,400), ter 

recebido orientação sobre ordenha das mamas (RP=3,647; IC95%: 1,482-8,973) e considerar 

que a unidade a ajudou a amamentar (RP= 2,238; IC95%: 1,199-4,178) foram fatores de 

proteção à doação de leite materno e a internação do bebê em unidade neonatal (RP=0,094; 

IC95%: 0,013-0,656) foi identificada como fator de risco à doação. CONCLUSÃO: A baixa 

proporção de doadoras, de volume de leite doado e de unidades primárias envolvidas nesta 

iniciativa refletem o estágio de implantação ainda incipiente desta iniciativa. No entanto, o 

expressivo percentual de possíveis doadoras e de unidades que poderiam participar desta 

estratégia indicam potencial de expansão importante. A ausência de características distais 

associadas à doação de leite humano sinaliza o importante papel destas unidades no incentivo 

à doação de leite humano, na orientação e na ajuda para amamentar. Recomenda-se o 

investimento público para a realização de uma assistência pré-natal e ao parto de qualidade 

que favoreça o nascimento de bebês saudáveis, bem como a capacitação dos profissionais de 

saúde das unidades básicas de saúde nas ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno, que contribuem também para a doação de leite humano. PALAVRAS-CHAVE: 

aleitamento materno, bancos de leite, doações, avaliação de programas e projetos de saúde. 
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APRESENTAÇÃO PESSOAL E DA DISSERTAÇÃO 

O meu interesse por essa pesquisa nasceu a partir da minha experiência enquanto 

enfermeira residente lotada na Gerência de Programas de Saúde da Criança da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, onde nos dois anos anteriores ao início desse mestrado 

tive especial envolvimento com as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno. 

O contato com a prática da residência me instigou a concluir o curso com um estudo 

monográfico sobre as ações desenvolvidas pelos Postos de Recebimento de leite humano 

ordenhado na Cidade do Rio de Janeiro e a aprofundar o estudo deste tema no mestrado.  

A dissertação a seguir está organizada em partes. A primeira consta de uma introdução 

com uma contextualização do tema, na segunda está apresentada a revisão de literatura para 

conhecimento do que tem sido publicado sobre o assunto, a terceira e quarta partes 

compreendem os dois artigos resultantes dessa dissertação. O primeiro artigo avalia a 

efetividade dos postos de recebimento de leite humano ordenhado em aumentar os estoques 

de leite humano ordenhado de bancos de leite humano. O segundo artigo estima a prevalência 

e analisa os fatores associados à doação de leite materno para esses postos de recebimento de 

leite humano ordenhado. Por fim, seguem as considerações finais, as referências 

bibliográficas e os anexos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aleitamento Materno 

 

O aleitamento materno favorece o retorno ao peso pré-gestacional, reduz o 

sangramento uterino pós-parto e diminui os riscos de câncer de mama para a mulher. Em 

relação à criança, a amamentação previne a obesidade, hipertensão arterial, 

hipercolesterolemia e diabetes. A amamentação, além de promover a melhor nutrição, com 

efeito positivo na inteligência, reduz custos financeiros e contribui para o fortalecimento do 

vínculo afetivo entre mãe e filho (Toma & Rea, 2008). 

O leite materno é o melhor alimento para o lactente,em especial para o recém nascido 

de risco, por conter agentes imunológicos que protegem as crianças de doenças e nutrientes 

que contribuem para seu adequado crescimento e desenvolvimento (Battochio et al, 2003).Os 

recém-nascidos de alto risco são caracterizados por asfixia grave ao nascer (Apgar < 7 no 5º 

min), peso ao nascer inferior a 2.000g, idade gestacional inferior a 35 semanas e/ou doenças 

graves (Ministério da Saúde, 2011). São exemplos dessas doenças as anomalias congênitas, 

icterícia, distúrbios respiratórios, distúrbios metabólicos (hipoglicemia ou hiperglicemia, 

hipocalcemia neonatal), infecções bacterianas (sepse, meningite neonatal, pneumonias) e 

infecções congênitas ou perinatais (sífilis e toxoplasmose) (Ministério da Saúde, 2004). 

A composição do leite materno é alterada ao longo de cada mamada e do tempo de 

vida do recém nascido. No início da amamentação é secretado o colostro, com maior 

concentração de proteínas e menor quantidade de gordura quando comparado com o leite 

maduro (Calil e Falcão, 2003). Foi verificada a presença de vitamina E no colostro além das 

necessidades nutricionais (Garcia et al, 2009) e maior presença de imunoglobulina A 

secretora no colostro de mães de prematuros do que de bebês a termo, demonstrando 

adaptação imunológica (Araújo et al, 2005). O leite materno possui presença expressiva de 

fatores de defesa, substâncias imunomoduladoras, agentes antiinflamatórios, fatores de 

crescimento.  Ao final da mamada e no leite maduro do recém-nascido a termo há um 

aumento na concentração de gordura. Ocorrem também alterações quanto à quantidade de 

calorias (Kcal/dL), lipídios (g/dL), proteínas (g/dL) e lactose (g/dL) relacionados à idade 

gestacional do concepto (Calil e Falcão, 2003). Esses nutrientes e fatores de proteção 

contribuem para a redução da morbi-mortalidade infantil, prevenindo infecções em geral, 

como a infecção respiratória e a diarreia, evitando as mortes infantis (Escuder et al, 2003; 

Jones et al, 2003). Também as taxas de internação por diarréia (Boccolini et al, 2012) e por 
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pneumonia (Boccolini et al, 2011) diminuem com o aumento da prevalência de aleitamento 

materno exclusivo;  

Foi observado que a distribuição de 50 litros de leite humano em um mês pode 

representar uma redução de 35% do tempo de internação esperado para recém-nascidos de 

risco (Boccolini & Almeida, 2011). Para estes recém-nascidos de risco internados, a 

adequação nutricional pode ser garantida pelos bancos de leite humano, responsáveis pelo 

processamento e distribuição do leite com os nutrientes necessários a cada bebê em sua idade 

gestacional. 

O acesso regular e permanente à alimentação na quantidade certa e na qualidade 

adequada constitui o conceito de segurança alimentar (Brasil,2006). Pesquisas vêm sendo 

realizadas para avaliar o acesso dos recém-natos e bebês ao melhor alimento.A última 

pesquisa de prevalência do aleitamento materno nas capitais brasileiras (Ministério da Saúde, 

2009) mostrou que a duração mediana do aleitamento materno exclusivo (AME) em 2008 foi 

de 1,8 meses e do aleitamento materno foi de 11,2 meses, representando aumento em relação 

à pesquisa de 1999, na qual a duração mediana da amamentação era de 10 meses. Quanto à 

prevalência de aleitamento materno exclusivo entre os menores de quatro meses, também foi 

verificado aumento, passando de 35,6% (1999) para 51,2% (2008). Apesar dos avanços 

verificados, a prevalência de AME no primeiro semestre de vida em 2008 foi de 41%, ainda 

muito distante da recomendação da Organização Mundial da Saúde de aleitamento materno 

exclusivo por 6 meses (WHO, 2001). No Rio de Janeiro, entre os anos de 1996 a 2006, foi 

observado um aumento na prevalência do aleitamento materno exclusivo entre menores de 6 

meses de 13,8% para 33,3%, e um incremento na prevalência de aleitamento materno de 

61,3% para 73,4%, segundo pesquisas realizadas em Campanhas Nacionais de Imunização 

com crianças menores de um ano (Castro et al, 2009). 

O resgate da prática da amamentação no Brasil é reflexo da Política Nacional de 

Aleitamento Materno, que contempla diversas ações: Iniciativa Hospital Amigo da Criança; 

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano; proteção legal ao aleitamento materno, 

mobilização social por meio da Semana Mundial do Aleitamento Materno, monitoramento 

dos indicadores de aleitamento materno e, mais recentemente, a Estratégia Alimenta e 

Amamenta Brasil (Ministério da Saúde, 2012a). Essa política está em consonância com outra 

política ministerial, a Rede Cegonha, que coloca a primeira infância no foco das atenções, 

também com vistas a alcançar uma das Metas do Milênio que é a redução da mortalidade 

infantil (Ministério da Saúde, 2012b). 
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1.2 Bancos de Leite Humano 

 

A maior parte das estratégias políticas voltadas para o aleitamento materno tem como 

alvo as gestantes, mães e bebês em geral. No entanto, os Bancos de Leite Humano (BLH) são 

serviços especializados que visam atender à demanda específica de uma população que 

necessita de atenção especializada: os recém-nascidos de risco internados em unidades 

neonatais, a partir da execução de atividades de coleta da produção lática da nutriz, do seu 

processamento, controle de qualidade e distribuição, além de contribuir para a promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno (ANVISA, 2008; FIOCRUZ, 2012). Nesse contexto, 

ganha destaque a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, a maior rede de bancos de leite 

humano do mundo, que conta com 213 bancos de leite humano e 120 postos de coleta de leite 

humano em todos os estados brasileiros. A tecnologia desenvolvida nacionalmente para a rede 

de bancos de leite humano vem sendo exportada como modelo para outros países, sobretudo 

no que tange ao controle de qualidade do leite distribuído. 

No ano de 2014 esta rede realizou, em todo o Brasil, 381.949 atendimentos de grupo, 

1.563.223 atendimentos individuais e 250.452 atendimentos domiciliares. Foram coletados 

nesse período 175.998 litros e distribuídos 136.482 litros, tendo havido 156.799 doadoras e 

169.931 receptores. Cabe destacar que a Região Sudeste possui o maior número de doadoras 

de leite humano e receptores, bem como o maior volume coletado e distribuído de leite 

humano, tendo especial contribuição o estado de São Paulo. (disponível em: 

http://www.fiocruz.br/redeblh/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=352, acesso em 03/02/15). 

A garantia do fornecimento de leite humano e a promoção da lactação materna pelos 

Bancos de Leite Humano contribuem para o adequado crescimento e desenvolvimento do 

recém-nato e para a redução da morbimortalidade neonatal. Um estudo de coorte buscou 

avaliar o efeito dos Bancos de Leite Humano no tempo de internação em unidade de 

tratamento intensivo neonatal e mostrou que a distribuição de 50 litros de leite humano em 

um mês pode representar uma redução de 35% do tempo de internação esperado desses 

recém-nascidos (Boccolini & Almeida, 2011). 

 

1.3 Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado 

Contudo, os estoques de leite humano da rede de bancos de leite humano da cidade do 

Rio de Janeiro ainda são insuficientes para atender à demanda de recém-natos de risco 

http://www.fiocruz.br/redeblh/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=352
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internados. Durante mais de quinze anos ocorreu uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e 

a rede de BLH, o leite humano ordenhado nas casas das doadoras sendo recolhido por viaturas 

do Corpo de Bombeiros, mas este convênio foi suspenso há três anos. Os Postos de 

Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) foram criados com o intuito de 

aumentar os estoques de leite humano destinados aos recém nascidos de risco, facilitando a 

doação de leite materno por nutrizes assistidas pelas unidades da atenção primária à saúde. As 

mães lactentes com excesso de leite e saudáveis passam a realizar a ordenha em seus 

domicílios, entregando essa doação de leite materno em uma unidade básica de saúde, que, 

por sua vez, envia este leite para um Banco de Leite Humano (Boccolini, 2012). 

Os postos de recebimento de leite humano ordenhado incentivam as nutrizes a doar o 

seu leite, recolhem o leite materno na casa das doadoras, e o mantém no freezer na 

temperatura adequada até que este seja enviado ao banco de leite humano mais próximo, com 

o qual construiu uma parceria. Em contrapartida, o banco de leite ao final de cada mês ou 

bimestre envia um relatório com a qualidade e a quantidade de leite humano enviado, que 

alimenta o contínuo processo de educação em saúde relacionado às práticas de higiene e 

paramentação, coleta, ordenha e armazenamento do leite humano (ANVISA, 2006). A 

estratégia dos postos de recebimento de leite humano ordenhado dispensa a regulamentação 

de uma sala de coleta de leite materno, exigida na RDC 171 e na RDC 50 (ANVISA,2002; 

ANVISA,2006), pois a coleta é feita no domicílio das mães. Apesar de estas normas serem 

pertinentes à regulamentação de Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite 

Humano, a RDC 171 vem sendo utilizada como referência para as ações dos Postos de 

Recebimento de Leite Humano Ordenhado. 

O projeto de PRLHO teve início em 2007, no Centro Municipal de Saúde do Sereno, 

Paz e Fé, situado na Penha, que se articulou com o BLH do Hospital Municipal Herculano 

Pinheiro. As atividades deste projeto incluíam a sensibilização das nutrizes da área de 

abrangência para a doação; a participação da unidade em campanhas de doação de Leite 

Humano Ordenhado (LHO); elaboração e distribuição de material informativo (folders e 

cartazes), o recebimento e posterior envio do LHO para o Hospital Municipal Herculano 

Pinheiro (Boccolini, 2012). 

Em 2010, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-

RJ) expandiu essa proposta investindo na abertura de mais nove Postos de Recebimento de 

Leite Humano do Município do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ, 2010). Estes PRLHO dispõem 
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de freezer, termômetro para o freezer, gelo reciclável, frasqueira de PVC, termômetro para 

frasqueira e impressos. O leite doado fica armazenado no PRLHO por até 15 dias e 

posteriormente é levado para o BLH que estabeleceu uma parceria com aquela unidade 

básica, onde é feito o controle de qualidade e processamento, para então ser ofertado aos 

recém-nascidos de risco internados em unidades neonatais (SMSDC-RJ, 2009). Em 2013, 

havia nove PRLHO situados em cinco áreas programáticas da cidade, com potencial para ser 

expandida, pois o município do Rio de Janeiro possui 195 unidades básicas de saúde 

distribuídas pelas dez áreas programáticas (SMSDC-RJ, 2013).  

A Portaria 4279 de 30/12/2010, que estabelece as diretrizes para organização da rede 

de atenção à saúde no âmbito do SUS, afirma que a atenção primária à saúde é o primeiro 

nível de atenção com função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais 

comuns de saúde, sendo o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o 

sistema. É a partir desse primeiro nível que o cuidado é coordenado e realizado em todos os 

espaços onde se ofertam serviços de saúde de modo singular, como os domicílios e as 

unidades básicas de saúde. A rede de atenção à saúde se organiza a partir dos contratos de 

gestão estabelecidos entre três áreas de aplicação denominadas: cuidados primários, atenção 

especializada (ambulatorial e hospitalar) e cuidados de urgência e emergência (Brasil, 2010). 

É necessário considerar que os Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado estão 

inseridos nesse contexto, e que a assistência a um problema comum, como o excesso de leite, 

por meio de orientações sobre o manejo do aleitamento materno, vai possibilitar o 

aprendizado da técnica de ordenha das mamas e propiciar a doação de leite materno, 

viabilizando assim o cuidado em outra área de aplicação, a atenção especializada aos recém 

nascidos de risco, por meio da nutrição com leite humano.   

Nas unidades primárias é realizado o estímulo às nutrizes para doarem seu leite. Antes 

da doação, é verificado se há o atendimento aos requisitos relacionados aos exames 

laboratoriais e aos hábitos de vida. Entre os exames laboratoriais, são exigidos: hemograma 

completo, VDRL e anti-HIV realizados no pré-natal ou solicitados por ocasião da doação e 

outros, conforme o perfil epidemiológico local ou necessidade individual da doadora. Outros 

requisitos solicitados são: estar amamentando ou ordenhando leite para o próprio filho, ser 

saudável, obter resultados dos exames compatíveis com a doação, não utilizar medicamentos 

incompatíveis que com a amamentação, não fumar mais de dez cigarros/dia, não usar álcool 

ou drogas ilícitas e realizar outros exames conforme perfil epidemiológico local ou 
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necessidade individual da doadora (ANVISA, 2006). Após essa etapa, ocorre o 

preenchimento de uma ficha de doadora e a instrução da coleta, ordenha, e armazenamento 

domiciliares do leite humano, bem como do transporte desse leite à unidade. Na unidade é 

verificada a rotulagem do frasco com identificação, sendo posteriormente armazenado num 

freezer específico, com mapa de controle diário da temperatura, observando-se o 

encaminhamento ao banco de leite humano parceiro da unidade básica, antes de ser expirado 

o prazo de validade desse leite. 

 

1.4 Avaliação 

 

Avaliar é emitir um julgamento de valor sobre uma intervenção ou seus componentes 

que objetiva auxiliar na tomada de decisões. O julgamento pode ser resultante do uso de 

critérios ou de normas, denominada avaliação normativa, ou de procedimentos científicos, 

denominada pesquisa avaliativa. Os objetivos da avaliação podem variar bastante de acordo 

com os atores que a realizam, no entanto, de uma maneira geral, pode-se listar como objetivos 

oficiais: o auxílio no planejamento e na elaboração de uma intervenção; suprir de informação 

uma intervenção em curso; decidir sobre a manutenção, transformação ou interrupção de uma 

intervenção a partir da identificação de seus efeitos e contribuir para a construção teórica do 

conhecimento (Contandriopoulos et al.,1997). 

Um dos marcos teóricos da avaliação foi desenvolvido por Donabedian (1988). Para 

definir a qualidade do cuidado prestado em saúde, Donabedian (1988) utiliza três pilares: 

estrutura, processo e resultado. Para a estrutura, são utilizados os itens referentes a recursos 

materiais (como insumos), humanos (número e qualificação de pessoal) e estrutura 

organizacional (políticas e normas). Em relação ao processo, são contempladas as ações que 

estão diretamente relacionadas a dar e receber cuidados. Estão incluídos nesta avaliação o 

processo de busca de cuidados pelo paciente, e a implementação de ações pelo 

profissional,como o diagnóstico, as prescrições e recomendações. Os resultados aferidos estão 

diretamente relacionados ao efeito do cuidado na saúde dos pacientes e das populações. 

Melhorias no conhecimento dos pacientes, mudanças salutares no seu comportamento e a 

satisfação com o cuidado recebido estão incluídas na avaliação de resultado. É necessário 

observar a relação entre cada um dos aspectos relacionados à estrutura, ao processo e ao 
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resultado para se verificar a qualidade do cuidado prestado em saúde. Segundo o autor, a 

contribuição da pesquisa científica nessa área se refere à elucidação de associações entre 

processos e resultados que ainda não são explicadas pelo conhecimento científico. 

Para além da função de tomada de decisão é importante considerar a possibilidade da 

avaliação enquanto um processo permanente que favoreça a formação e o aprendizado 

individual e coletivo, o debate, a reflexão, a interdisciplinaridade, a democracia, sendo 

instrumento de transformação e inovação. Para isso, seria necessária uma avaliação voltada 

para a ação e criadora de um pensamento verdadeiramente crítico. Enquanto isso não for 

possível, ela ficará reduzida à melhoria do desempenho do serviço de saúde 

(Contandriopoulos, 2006). 

A avaliação da efetividade dos PRLHO, um dos objetivos desta dissertação, visa 

contribuir para o incremento de uma iniciativa política inovadora, os PRLHO do município do 

Rio de Janeiro, por auxiliar a reflexão sobre estratégias de saúde no campo da doação de leite 

humano. 

 

2. A DOAÇÃO DE LEITE MATERNO: REVISÃO ESTRUTURADA DA 

LITERATURA 

 

Tendo a doação de leite materno como tema, foi realizada uma revisão de literatura nas 

bases de dados Medline, Lilacs e Scopus, sendo utilizadas as seguintes palavras chaves: 

(doadora) OR (doação) AND (leite) AND (materno) OR (humano) e seus correspondentes em 

inglês: (donor OR donation OR donate) AND milk AND human. Na base de dados Medline a 

busca foi limitada aos artigos que tratavam de humanos, não havendo limite para ano de 

publicação e idioma. Foram encontrados na base de dados Medline 395 artigos, na base de 

dados Lilacs 18 artigos e na Scopus 84 artigos, totalizando 497 artigos. Havia 50 artigos 

repetidos. Com base na leitura dos títulos ou resumos foram excluídos 35 editoriais e/ou 

guidelines, 27 artigos que tratavam de outras doações, como de sangue e órgãos, 13 que 

tratavam da promoção e manejo do aleitamento materno, 6que abordavam o aleitamento 

cruzado, 22 artigos sobre considerações éticas, de gestão ou comercialização de leite 

materno/produtos de alimentação infantil, 12 por tratarem de programa de leite doado em UTI 

e rotinas de manipulação do leite, 17 que tratavam do efeito do leite de vaca e de fortificantes 

do leite humano, 39 artigos sobre triagem de doadoras e controle de qualidade do leite doado, 

5 sobre custo efetividade do leite materno, 82 que tratavam da composição do leite humano 

ou dos seus efeitos na saúde do recém-nascido, 13 que abordavam efeitos de processos sobre 
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os macronutrientes do leite humano,14 a respeito do efeito da exposição da mãe lactante a 

produtos químicos, poluentes orgânicos e álcool e142 artigos que tratavam de outros temas. 

Foram selecionados para leitura do texto completo 20artigos cujo tema era a doação 

de leite materno. Um artigo foi excluído, pois descrevia o perfil de gestantes e puérperas 

doadoras e não doadoras em conjunto (Neves et al, 2011). Foram incluídos 12trabalhos a 

partir da busca das referências dos 19 artigos, totalizando 31 artigos, dissertações ou 

monografias. 

Foram classificados como descritivos os artigos que buscavam caracterizar o perfil das 

doadoras, como analíticos os artigos que estimavam medidas de associação e como estudos de 

operacionalização os que exploravam aspectos operacionais dos bancos de leite humano ou 

postos de coleta de leite humano.  

Foram encontrados 15 estudos descritivos do perfil das doadoras, 2estudos analíticos 

com desfechos relativos à doação de leite humano e 14 estudos sobre a operacionalização de 

bancos ou postos de coleta de leite humano. 

A maior parte destes estudos investigou bancos de leite humano, um teve como objeto 

um posto de coleta de leite humano situado num hospital (Rozendo et al,2009) e um 

apresentou um relato de experiência de uma unidade de saúde da família que captava e 

monitorava mães que doavam leite humano para um BLH (Marciano,2012).  

 

2.1 Estudos descritivos do perfil das doadoras 

 

Oito bancos de leite humano da França participaram de um estudo com 103 doadoras 

de leite. Eram mulheres com forte apoio em casa, e muitas atuavam na área de serviço social 

ou da saúde. Afirmaram estar amamentando pela primeira vez 52,4% das mães e 68% 

relataram que estavam tendo uma experiência excelente em amamentação. As razões mais 

importantes encontradas para a doação de leite humano foram o excesso de leite (42,7%) e 

altruísmo (35%) (Azema & Callahan, 2003). 

Foram estudadas onze doadoras do banco de leite de um hospital público de Fortaleza-

CE numa pesquisa exploratória, descritiva, realizada em 2003, onde se observou que o início 

da doação de leite materno decorreu principalmente do ingurgitamento mamário, tendo as 

doadoras sido incentivadas a doar seu leite a partir do aconselhamento de profissionais que 

atendiam no pós-parto (Galvão et al, 2006). 

Foi realizado um estudo no banco de leite humano de Maringá, Paraná, em 2004, 

sobre o perfil socioeconômico de 443 doadoras. Em sua maioria, as doadoras possuíam idade 



20 
 

entre 20 e 34 anos, mais de 8 anos de estudo, eram economicamente ativas, tinham renda 

familiar superior a um salário mínimo, e tinham companheiro. A maior parte foi submetida a 

parto cesáreo, era primípara e na ocasião do parto tinham idade gestacional maior ou igual a 

37 semanas (Genovez et al,2011). 

Em banco de leite humano localizado no Hospital Universitário de Maringá, Paraná, 

em 2004, foi realizado um estudo com 48 doadoras. Foram doadoras “de rota” 85,4% delas, 

que haviam sido orientadas pelo banco de leite a ordenhar e armazenar o leite em casa até sua 

coleta pelo banco de leite. Apesar de apenas 14,6% não terem recebido qualquer informação 

sobre aleitamento materno, metade das entrevistadas ofereceu outro alimento ao bebê antes 

dos seis meses e referiu a amamentação sob regime de livre demanda. Quanto à indicação de 

doação para um banco de leite, 25% receberam do médico e 22,9% da mídia (Dias et al, 

2006). 

Santos et al (2009) realizaram um estudo transversal, em 2005, com 91 doadoras 

externas do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário de Londrina, Paraná, com o 

objetivo de conhecer o perfil socioeconômico das doadoras de leite desse hospital. Houve 

predominância de doadoras que procuraram o BLH por apresentarem problemas relativos à 

amamentação, principalmente ingurgitamento mamário, e a partir do atendimento se tornaram 

doadoras (65,1%). 

Em um banco de leite de Fortaleza-CE, entre 24 doadoras, foi observado que a maior 

parte se tornou doadora por meio das orientações prestadas durante telefonemas ao banco de 

leite humano, telefone este divulgado por meio de folder. O fator mais importante para que se 

tornassem doadoras foi o excesso de leite produzido e a motivação mais citada foi o 

conhecimento da importância do leite humano para os recém-nascidos internados (Pereira et 

al, 2008). 

Dois bancos de leite humano da rede pública de saúde do Distrito Federal tiveram 36 

doadoras e ex-doadoras de leite materno investigadas por estudo transversal realizado em 

2005 e 2006. O motivo para doação de leite mais referido foi altruísmo (91,7%), seguido por 

excesso de produção láctea (61,1%) e por experiência prévia de dificuldade e/ou impedimento 

de amamentação da própria doadora ou de pessoa próxima (52,8%). A média do tempo de 

doação entre as oito nutrizes ex-doadoras foi de 3 meses e a média de idade dos bebês ao 

término do período de doação foi de 4 meses. Os motivos do término foram o retorno às 

atividades cotidianas de estudo e trabalho, a redução da produção láctea, considerar ter doado 

o tempo suficiente e a ordenha aumentando a produção láctea e ocasionando dor nas mamas. 

A maior parte das mulheres (83,3%) estava na sua primeira experiência de doação. Nas 
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multíparas os motivos para a não doação anterior foram: vergonha, levando-as a jogar fora o 

excesso de leite; não saberem sobre doação na época em que tiveram o primeiro filho; falta de 

orientação no hospital onde realizaram o parto; falta de iniciativa, apesar da vontade de doar; 

e terem tido muito leite apenas no princípio da amamentação. A média de tempo para o início 

da doação foi de 34 dias (Alencar & Seidl, 2009). 

Daroz e Fossa (2009) estudaram 63 doadoras do BLH do Hospital de Fornecedores de 

Cana, no município de Piracicaba, tendo 53% destacado como motivação a solidariedade e o 

altruísmo e 66,6% tendo incentivado outras nutrizes a doarem seu leite. Quanto à existência 

dos BLH, 26,6% souberam por amigos e parentes, e 93,3% apresentaram a divulgação como 

sendo um caminho para o aumento das doações. Metade (50%) das doadoras doaram em 

função do excesso de leite e 66,7% não apresentaram dificuldades quanto à doação,como o 

transporte e a ordenha. Quanto às dificuldades apresentadas durante a doação, 21% citaram a 

falta de tempo. 

Em um banco de leite de Minas Gerais, no ano de 2009, foram estudadas 19 doadoras 

de leite humano, das quais 36% foram indicadas a procurar o banco de leite por profissionais 

do hospital, 21% por pais de receptores, 21% por profissionais da saúde, 11% pelo sistema de 

comunicação e 11% tiveram iniciativa própria. Nenhuma doadora foi orientada sobre a 

doação de leite humano durante o pré-natal (Silva et al,2013). 

Foi realizado um estudo com dados secundários colhidos entre 2009 e 2013 de um 

banco de leite da Espanha, com o objetivo de verificar a relação entre características 

sociodemográficas das doadoras e o volume de leite doado. No período houve 391 doadoras e 

415 doações de leite humano, cujo volume foi dividido em quartis. As doadoras tiveram uma 

idade mediana de 33,6 anos, 55,9% das doações foram realizadas por primíparas, 23,1% das 

doações ocorreram entre mães de filhos prematuros e 36,6% entre mães com filhos 

internados.  65,1% das doações ocorreram entre mães que começaram a doar quando seus 

filhos tinham menos de 4 meses, com  idade mediana de 2,9 meses. O volume mediano de 

leite humano doado foi de 3,1 litros, variando de 0,04 litros a 174,92 litros (Sierra Colomina 

et al,2014). 

Lourenço et al (2012) investigaram 54 doadoras do banco de leite humano do Hospital 

Nossa Senhora da Conceição de Tubarão/SC por meio de estudo transversal realizado em 

2010. O intervalo de tempo entre a data do parto e o início da doação variou de 4 a 67 dias 

(média=13,18 dias; DP=8,58). Dentre os motivos referidos para a doação de leite, o mais 

citado foi o altruísmo (77,8%) e o médico ou outro profissional de saúde foram os principais 

responsáveis pelo encaminhamento ao banco de leite (51,9%). A doação de leite foi percebida 
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como uma experiência positiva pela maior parte das mulheres (98,1%), que afirmaram que 

doariam leite outra vez. 

Um estudo com 168 doadoras de um banco de leite da Espanha verificou que o 

principal obstáculo à doação foi o transporte do leite ordenhado ao banco de leite humano e 

que os principais motivos da doação foram o excesso de leite e a vontade de ajudar outras 

mulheres. A idade gestacional média foi de 37,8 semanas, 21,4% das doadoras tiveram filhos 

prematuros, e 44,6% tiveram seus filhos internados em unidade neonatais. O peso médio ao 

nascer foi 2,975 g. 37,2% das mães souberam do banco de leite humano pelos meios de 

comunicação ou pela internet, 22,4% por um amigo e 15,5% através de um profissional. O 

tempo médio de doação foi de 189 dias(com desvio-padrão de 135 dias). As mães começaram 

a doar em média aos 129 dias de vida do bebê e deixaram de doar aos 323 dias, em média 

(Sierra Colomina et al.,2013).  

Em 2011, 30 doadoras de um banco de leite do Distrito Federal foram entrevistadas 

com o objetivo de levantar informações sociodemográficas e motivacionais. Quando 

questionadas sobre o filho ter recebido leite doado, 83,3% afirmaram não ter passado por essa 

experiência. Doaram pela primeira vez 80% das mães, as orientações sobre doação foram 

prestadas em maior parte (46,7%) através do serviço de saúde durante o pré-natal. Todas as 

doadoras realizaram coleta domiciliar sendo o leite recolhido semanalmente com o auxílio dos 

bombeiros que prestam este serviço aos bancos de leite humano. Em mais da metade dos 

casos (53,3%) a ordenha foi realizada mais de uma vez por dia e na maior parte das vezes de 

forma manual. Entre os principais motivos que fizeram com que as mesmas se tornassem 

doadoras estão: se sentirem bem em ajudar as crianças que necessitam de leite e gostar da 

experiência de doar leite (Weschenfelder et al.,2012).  

Fonseca-Machado e colaboradores (2013) estudaram 31 nutrizes de um banco de leite 

de Uberaba, Minas Gerais, em 2011, objetivando caracterizar o perfil das doadoras bem como 

suas razões para doação. Verificaram que as doadoras realizaram entre 4 e 15 consultas de 

pré-natal, com média de 9 consultas, 54,8% fizeram pré-natal na rede privada e 45,2% na rede 

pública. Contudo, apenas 29% receberam orientações sobre doação no pré-natal, sendo 64,5% 

prestadas por profissionais de saúde. Das multíparas participantes, 66,7% não haviam 

realizado doações ao BLH em gestações pregressas. Das multíparas que haviam doado leite 

nas gestações anteriores, 50% interromperam a doação porque o “leite secou” e 50% porque 

necessitaram retornar ao trabalho. Na gestação atual, os motivos para a doação foram: o 

excesso de leite produzido (58,1%), o altruísmo (32,3%) e complicações nas mamas (9,7%).  

Para 64,5% das doadoras era desconhecido o processo do que ocorre com o leite após a 
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doação, a pasteurização e o encaminhamento aos recém-nascidos tendo sido corretamente 

citados por 35,5% delas. O incentivo e o apoio para a doação foram realizados pela família de 

25,8% das doadoras, pela família e pelo companheiro em 19,4% das doadoras, pela família, 

pelo companheiro e pelos amigos em 12,9% e somente pelo companheiro em 6,5%, não tendo 

recebido incentivo e apoio 35,5% das doadoras. 

Estudo realizado em cinco dos seis bancos de leite de Toscana, na Itália, comparando 

100 doadoras e 100 não doadoras encontrou diferenças (p<0,05) entre elas quanto ao número 

de filhos a termo, ausência de hábito de fumo, uso de bomba tira-leite para separar o leite do 

próprio filho, conhecimento da rede de bancos de leite humano, e experiência anterior de 

doação de leite (Strambi et al,2012). 

 

Na revisão de literatura do presente estudo foram encontrados quinze estudos sobre o 

perfil de doadoras de leite materno para BLH (Quadro 1) com destaque para a produção 

(11/15) realizada no Brasil (predominantemente nos estados do Paraná, Distrito Federal, 

Minas Gerais e Ceará), compreendendo publicações entre 2003 e 2013. 

Nos estudos revistos as variáveis que foram investigadas em mais da metade dos 

estudos foram: idade materna, trabalho, escolaridade, estado civil, renda familiar e paridade. 

Com base nesta revisão, a maior parte das doadoras (pelo menos 50% dos estudos em que 

estas variáveis foram investigadas) possuíam idade entre 20 e 29 anos, escolaridade acima do 

ensino médio, eram trabalhadoras, tinham renda familiar de até 6 salários mínimos, eram 

casadas, primíparas, e tinham sido submetidas a parto cesariano. As características relativas à 

residência com o companheiro, cor da pele, local de residência, financiamento do pré-natal, o 

status de credenciamento do hospital onde ocorreu o parto,peso ao nascer, licença 

maternidade, duração da amamentação pregressa, realização de pré-natal, orientação de 

aleitamento materno no pré-natal e idade gestacional foram pontualmente pesquisadas.  

Os principais motivos para a doação encontrados foram o altruísmo e o 

ingurgitamento mamário. A média do tempo para o início da doação variou de 13 a 34 dias. 

Outras questões abordadas foram a forma e o momento do conhecimento ou encaminhamento 

do leite doado ao banco de leite humano, a idade dos bebês ao início e término da doação, o 

motivo do término da doação, a quantidade de experiências anteriores de doação, a ocorrência 

de outro tipo de doação, as dúvidas durante o processo de doação, a ocorrência de apoio, a 

natureza desse apoio e a satisfação com o apoio recebido da família e do serviço de saúde 

para a doação de leite materno. 
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2.2 Estudos analíticos de fatores associados à doação 

 

Um estudo transversal analítico com dados colhidos entre março de 2004 e fevereiro 

de 2005 foi realizado com 737 doadoras de leite materno de todos os bancos de leite humano 

do estado de Alagoas, situados na Maternidade Escola do Hospital Santa Mônica, no Hospital 

Escola Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas e na Santa Casa de 

Misericórdia de São Miguel dos Campos. Foram comparadas as características das 65 

doadoras regulares com 608 doadoras de primeira vez. A maior parte das mães foi encorajada 

a doar por um profissional de saúde (61,3%). Na análise bivariada,os fatores associados à 

doação regular de leite materno foram a alta escolaridade e ter tido de 4 a 7 gestações 

(Thomaz et al, 2008). 

Foram entrevistadas moradoras do Texas pelo telefone, entre 2005 e 2006, sendo 87 

doadoras e 19 controles não doadoras, que ordenharam leite por meio de bomba enquanto 

amamentavam seus filhos. Na comparação de teste t para amostras independentes entre os 

dois grupos, houve diferença significativa entre as barreiras para doação, sendo encontrado 

um maior estresse físico em ordenhar, estresse psicológico e depressão entre as não doadoras. 

Houve diferença significativa também entre problemas encontrados para a ordenha quanto à 

demanda de tempo, o desconforto ao bombear,considerar o processo cansativo, não gostar de 

lidar com a bomba, não gostar de limpar a bomba e se sentir satisfeito ao final do processo da 

ordenha. Doadoras possuíram experiência em amamentação mais satisfatória do que não 

doadoras. Quanto ao volume de leite doado, houve correlação positiva estatisticamente 

significativa com a idade materna jovem, a mãe ter muito leite e a necessidade de bombear 

para estimular a lactação (Osbaldiston & Mingle, 2007). 

Os dois estudos analíticos encontrados na revisão de literatura foram conduzidos nos 

Estados Unidos (1) e no Brasil (1). Os desfechos variaram entre os estudos, sendo 

investigados a doação regular e o volume de leite humano doado. 

 

2.3 Estudos sobre operacionalização da doação de leite 

 

Um estudo foi realizado em 2001 em um banco de leite humano da Noruega com 69 

doadoras que na maioria possuíam nível universitário, e tiveram filhos a termo. O início da 

doação aconteceu quando o recém-nascido possuía sete semanas de vida e o tempo médio de 

duração da doação foi de quatro meses. Foram doados um total de 1.973 litros de leite 

humano (média de 28,6 litros / mulher / ano). A maior quantidade doada por uma nutriz foi de 
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392 litros. Dois terços das mães possuíam IgG positivo para citomegalovirus (62%) e 

nenhuma delas obteve resultado positivo para HIV ou hepatite B ou C (Lindemann et al, 

2004).  

Almeida e Dórea (2006) estudaram 909 amostras de 195 doadoras do BLH de 

Cinelândia no Distrito Federal no ano de 2002. Durante o ano estudado, foram coletados 

871,9 litros de leite, ordenhados manualmente, com 90,9% de leite maduro. A maior parte das 

doadoras (69,1%) havia doado de 2 a 10 vezes no período estudado.   

Um artigo publicado por Alencar e Seidl (2010) utilizou uma população de 36 

mulheres doadoras de dois bancos de leite humano da rede pública de saúde do Distrito 

Federal(a mesma população do estudo Alencar & Seidl, 2009)para verificar as sugestões mais 

frequentes para melhorar o apoio institucional à doação de leite materno: maior atenção e 

apoio dos bancos de leite às doadoras, segundo relatos. Sobre a ocorrência de dúvidas no 

início do processo de doação, a maioria delas (66,7%) relatou dúvidas quanto aos seguintes 

procedimentos: como fazer a ordenha, como esterilizar no domicílio materiais para armazenar 

o leite, como armazenar o leite, onde colocar o leite depois de ordenhado,uso de máscara e 

touca, e por que o bebê não pode mamar em uma outra mulher doadora. No entanto, quando 

questionadas sobre dúvidas no momento da pesquisa, a maior parte delas (80,6%) relatou que 

não possuía dúvidas. Quanto ao apoio recebido de pessoas de seu convívio familiar para a 

doação, 88,9% responderam afirmativamente, em especial os incentivos verbais ao ato de 

doar. A percepção do apoio recebido de pessoas de seu convívio social foi mais satisfatória do 

que a recebida dos serviços de saúde.  

Chang e colaboradores (2013) realizaram um estudo transversal em um banco de leite 

humano em Taipei, Taiwan, com dados coletados entre os anos de 2005 a 2010, com 816 

doadoras e constataram um volume de 13.900 litros de leite doado (média de 17,03 litros por 

doadora). O número de doadoras e receptores de leite doado aumentou de ano para ano no 

período estudado. A taxa de aprovação média do leite cru nesse período foi de 72,1%. Em 

62,5% das doadoras, a primeira doação ocorreu até 4 meses pós-parto e 97,5% estavam 

realizando sua primeira doação. 

Rozendo et al (2009) observaram o livro de atividades diárias de um posto de coleta 

situado em um Hospital Amigo da Criança de Maceió-AL. No ano de 2006 houve 179 

doadoras que doaram um volume de 345.370 mL de leite humano, superior em 61,4% em 

relação ao ano de 2005. Neste ano de 2006, no entanto, 175.470 mL de leite humano foram 

desprezados, representando uma perda de 50,8%. Os autores alertam para a necessidade de 

monitoramento do processo de coleta e encaminhamento de leite materno, pois devido ao 
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vencimento da data de validade, à acidez ou à presença de sujidade e coliformes fecais metade 

do leite coletado não pode ser aproveitado pelo Banco de Leite Humano do hospital 

universitário de referência.  

Grazziotin et al (2010) realizaram um estudo comparativo quase-experimental com 

doadoras externas do banco de leite humano do Hospital das Clínicas do Paraná nos anos de 

2006 e 2008 após medidas de avaliação e orientação direcionadas. Os descartes de 2006 

foram 898 de 741 doadoras tendo suas causas identificadas em 596 (66,4%) deles. Em 2008, 

foram 501 descartes de 392 doadoras tendo suas causas identificadas em 415 (82,8%) deles. O 

volume de leite coletado em 2006 foi 2.340 litros com 24% descartados e 2.029 litros, em 

2008, com 10,5% descartados. Na análise comparativa das proporções foi verificada redução 

significativa (p < 0,05) no descarte de leite para os itens cheiro de cigarro; esquecimento do 

leite fora, no corpo ou na porta da geladeira; problemas com o freezer; abrir muito a geladeira 

e o freezer; prazo de validade vencido e casos não identificados. Foram observados aumentos 

significativos (p < 0,05) nos itens: primeira coleta sem orientação; uso de frasco não-

conforme; transporte do leite do trabalho para casa; e orientação indireta, realizada por outra 

instituição que não é o banco de leite humano. 

Ward et al, 2012 desenvolveram um estudo em Ohio sobre um esforço 

multidisciplinar para prover pelo menos 500 mL de leite humano/kg nos primeiros 14 dias de 

vida para recém- nascidos de muito baixo peso (<1500g) internados. Incluiu entre suas ações: 

consulta pré-natal com gestantes em situação de risco, educação de funcionários e pais, um 

programa de empréstimo e registro de uso de bombas elétricas para mães seguradas e não 

seguradas, estabelecimento de um programa de doação de leite, e avaliação médica duas 

vezes ao dia da capacidade dos bebês em tolerar as mamadas. Essa estratégia aumentou de 

50% para 80% nos 11 meses de implementação o número de recém-nascidos que receberam 

pelo menos 500 mL de leite humano/kg nos primeiros 14 dias de vida, tendo recebido em 

média 1,11 mL de leite humano/kg. 

Song e colaboradores (2010) verificaram, num estudo entre 2007 e 2009 na Coreia, 

com131 doadoras de primeira vez e 39 doadoras regulares, 60,3% das doadoras eram adultas 

jovens na idade entre trinta e trinta e nove anos. Dos 2.736 litros de leite coletados apenas 

foram utilizados 1.979 litros. Os receptores do período foram 160 recém-nascidos que 

receberam 337 vezes o leite humano, totalizando um volume de 1.663 litros. A maior parte da 

informação e da motivação para doar foi originada da internet (66%) ou da televisão (14%). 

Silva e Berto (2008) observaram em 2008 que 21 doadoras de um banco de leite de 

Cascavel-PR doaram um total de 28,7 litros coletados em um mês, tendo sido descartados 
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2.850 mL com cílios, pele, pó, sujeiras, fiapos e acidez. A maior parte das doadoras não 

possuía animais de estimação em casa (66%), costumava realizar a ordenha na sala (52,4%), e 

não retirava adornos como relógios anéis e pulseiras (52,4%). O uso de toucas ou ao ato de 

prender o cabelo durante a ordenha e coleta foi verificado em 76,2% delas. Quanto ao uso de 

máscaras, 81,0% responderam não usar e 90,5% afirmaram lavar as mãos. Apesar de 85,7% 

responderem que foram orientadas quanto à técnica de ordenha manual de leite, 71,4% não 

desprezavam o primeiro jato de leite. O motivo mais alegado (76,19%) para a doação de leite 

foi iniciativa própria. 

Mitsue (2010) observou em um banco de leite do município de Taubaté em 2009 que 

dentre as 312 amostras de leite analisadas, 52 foram reprovadas, 32 devido à acidez Dornic, 

19 devido à presença de sujidades como formiga, cabelos, fiapos de cobertores e partículas 

não identificadas e 1 por trinca no vidro ocasionada pelo descongelamento. As 52 amostras 

reprovadas representam 16,6% das amostras recebidas e o descarte de 16,3 litros. Outro 

aspecto observado foi a presença de coliformes totais e termotolerantes em todas as amostras, 

demonstrando a falta de cuidados higiênico-sanitários durante a ordenha, coleta e 

armazenamento de LHOC. Foi observado também que a coleta de leite realizada em frascos 

fornecidos pelos BLH resulta em menor contaminação, uma vez que as doadoras podem 

realizar a esterilização inadequada de tampas e frascos. 

Menezes (2011) observou que em 2009, entre as 79 doadoras de um banco de leite 

humano de Uberlândia, 83% lavavam as mãos, 87% tinham as unhas cortadas, 94% usavam 

os cabelos presos e 65% protegia a boca e o nariz no momento da ordenha. Antes da ordenha, 

73% limpavam as mamas com água potável, 67% não desprezavam os primeiros jatos de 

leite, 90% realizavam a desinfecção ou esterilização do frasco e 85% realizavam 

armazenamento imediato do LHO em freezer no domicílio. 

Vieczorek e Wolff (2012) buscaram comparar estruturas e processos em 2009 a partir 

de observação não participante e questionários aplicados aos representantes de oito bancos de 

leite no Paraná. Foram observadas boas práticas nos diferentes BLH e deficiências relativas 

ao pessoal, treinamento, estrutura física, documentação, registros e disponibilidade de 

procedimentos operacionais padrão (POP). 

Marciano (2012) relatou experiência ocorrida entre dezembro de 2010 e dezembro de 

2011 numa unidade básica de saúde de Curitiba/PR, que constou de orientações de 

amamentação e incentivo a doações de leite humano.  As ações realizadas foram: treinamento 

da equipe em curso de amamentação de 20 horas, implantação de rotinas para a captação de 

doadoras, e rotina de pré-estocagem do leite humano cru no domicílio.  Esta rotina incluiu 
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orientações às puérperas em seus domicílios quanto aos cuidados de higiene na lavagem das 

mãos, uso de touca e máscara no momento da ordenha e o armazenamento e conservação do 

leite ordenhado. Este leite era coletado semanalmente pelo banco de leite humano. Na 

unidade básica havia um livro de registro para identificação da doadora com o nome, 

endereço, idade gestacional, data do parto, exames de rotina realizados no pré-natal, e hábitos 

diários, como tabagismo ou etilismo. Essa ação resultou num aumento de 20 doadoras 

cadastradas, somando dez litros doados, com 80% de aprovação pelo banco de leite que 

recebia o leite coletado. 

Brownell et al (2014) realizaram em 2012 um estudo visando observar dados dos 

bancos de leite e das doadoras coletados por oito bancos de leite humano da América do 

Norte. Dos bancos de leite, 75% eram vinculados a algum hospital e tinham acesso a uma 

comissão de revisão institucional e 62,5% não eram vinculados a instituição acadêmica. Eram 

coletados os seguintes dados das doadoras: idade (100%), etnia (25%), paridade (50%), 

código de endereçamento postal (100%), idade gestacional da criança ao nascer 

(75%),número de semanas ou meses pós-parto (100%), e histórico de aborto ou feto morto 

(100%). Sobre as ações do banco de leite humano: registro de leite fornecido para cada 

hospital (100%) e registro da quantidade total de doação por nutriz (100%). Em 87,5% dos 

bancos de leite humano os dados eram computadorizados, todos possuíam um programa para 

entrada dos dados, embora variados, a frequência de entrada dos dados era diária (85,7%), 

vários profissionais inserindo os dados no sistema (100%). Um quarto dos bancos de leite se 

interessava por um registro único e um quarto se interessava apenas com a aprovação da 

Associação de Bancos de Leite da América do Norte.Foi encontrada ausência de 

padronização de dados nos oito bancos de leite estudados o que pode dificultar pesquisas e 

iniciativas de melhoria de qualidade. 

 

Dos quatorze estudos que visaram explorar a operacionalização da doação de leite 

humano, nove foram realizados no Brasil, em especial na sua região sul.Dois artigos 

descreveram o esforço institucional exitoso para o aumento de doadoras (Ward et al,2012; 

Marciano, 2012). A estrutura e os processos dos Bancos de Leite Humano foram descritos em 

três artigos (Brownell et al, 2014; Vieczorek & Wolff, 2012; Rozendo et al, 2009). O volume 

de leite coletado foi verificado em quatro trabalhos (Almeida & Dórea, 2006; Chang et al, 

2013; Lindemann et al, 2004; Song et al,2010). Cinco artigos exploraram a importância da 

orientação sobre higiene e paramentação para a ordenha e coleta de leite humano (Alencar & 

Seidl, 2010; Grazziotin et al, 2010, Mitsue, 2010; Menezes, 2011; Silva & Berto, 2008).
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Quadro 1: Revisão de literatura dos estudos descritivos do perfil das doadoras de leite 

materno  

Autor, ano de 

publicação, revista, 

desenho do estudo 

Localidade, ano e 

amostra 

Perfil de doadoras 

Azema & 

Callahan2003, 

J.Hum.Lact. 

Estudo transversal. 

BLH, França, 

não consta ano de 

realização, 

103 doadoras. 

idade de 20-42 anos 

casada (69,9%) 

primípara (46,6%) 

trabalho(em horário integral) (51,5%) 

Galvão et al,  2006, 

Acta Paul Enferm 

Estudo transversal 

BLH de um hospital 

público de Fortaleza-

CE, 2003, 

11 doadoras. 

idade de 16 a 20 anos (54,5%) 

casada (90,9%) 

trabalhadora empregada ou não (54,6%) 

ensino fundamental ou mais (63,6%) 

renda familiar de 2 a 4 salários mínimos (50%). 

Genovez et al, 2011 

Acta Scientiarum. 

Health Sciences 

Estudo Transversal 

BLH Maringá, Paraná, 

2004, 

443 doadoras 

idade < 20 anos (16,7%) e entre 20 e 34 anos (64,6%) 

mais de oito anos de estudo (73%) 

economicamente ativas (50,7%) 

renda familiar > 1 salário mínimo (84,5%) 

com companheiro (81,5%) 

parto cesáreo (70,8%) 

primípara (62,2%) 

idade gestacional > ou igual a 37 semanas (82,4%) 

Dias et al, 

2006,  

Acta Scientiarum 

Health Sciences,  

Estudo Transversal. 

BLH do Hospital 

Universitário de 

Maringá, PR, 2004,  

48 doadoras. 

16 a 19 anos (22,9%) 20 a 29 anos (41,7%)  

ensino médio incompleto e completo (47,9%)  

primípara (62,5%) 

ocupação remunerada (50,0%) 

parto cesáreo (75%) 

Santos et al,  

2009, 

Acta Scientiarum 

Health Sciences. 

Estudo transversal 

BLH do Hospital 

Universitário de 

Londrina, PR, 2005.  

91 doadoras externas. 

idade de 24 a 33 anos (52,8%) 

ensino médio completo ou mais (71,5%) 

classe econômica A1 a B2 (53,9%)  

primípara (56,0%)  

moradora da periferia (74,4%). 

Pereira et al,2008, 

Rev enfermagem 

UFPE online, 

Estudo Transversal 

BLH, Fortaleza-CE,  

2005,  

24 doadoras 

ensino superior completo (50%) 

renda familiar menor ou igual a 5 salários mínimos 

(50%) 

casada ou em união estável (87,5%) 

Alencar & Seidl, 

2009, 

Rev. Saúde Pública. 

Estudo transversal 

 

Dois BLH da rede 

pública de saúde do 

Distrito Federal, 2005 e 

2006. 

36 doadoras. 

idade média de 24,78 anos 

casada ou em união consensual (77,8%) 

ensino médio completo ou mais (58,3%),  

residiam com companheiro (72,2%) 

primigesta (58,3%)  

realizaram pré-natal (100%) na rede pública (63,9%) 

renda familiar > 2 salários mínimos (67,6%) 

situação funcional de trabalhadoras (52,8%) 
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Autor, ano de 

publicação, revista, 

desenho do estudo 

Localidade, ano e 

amostra 

Perfil de doadoras 

Daroz & Fossa,  

2009, 

7ªAmostra Acadêmica 

UNIMEP. 

Estudo Transversal 

BLH Hospital 

Fornecedores de Cana,  

Piracicaba, SP,  

2009,  

63doadoras. 

10 a 19 anos (17%); 20 a 24 anos(22%) 25 a 29 anos 

(32%) 

ensino médio completo (34,9%) 

corbranca (64%) 

renda familiar de 2 a 5 salários mínimos (75%) 

primípara (58%) 

parto cesáreo (83%)  

gestação a termo (79%) 

Silva et al,2013, 

Revista de 

enfermagem UFPE 

online.  

Estudo Transversal 

BLH, Minas Gerais, 

Brasil, 2009, 19 

doadoras 

20 a 25 anos (31%); 25 a 30 anos (26%) 

casada (74%) 

ensino médio completo (52%) 

renda familiar de 2 a 4 salários mínimos (52%) 

empregada sem direitos trabalhistas (16%) 

dona de casa (42%) 

primípara (58%) 

pré-natal na rede pública (74%) 

orientada sobre aleitamento materno no pré-natal 

(63%) 

 

Sierra Colomina et 

al,2014, 

Early Human 

Development 

Estudo Transversal  

 

BLH de Madrid,  

2009 a 2013, 

 391 doadoras e 415 

doações. 

33,6 anos de idade mediana 

primípara (55,9%) 

gestação pré-termo (23,1%) 

bebê internado (36,6%) 

início da doação até 4 meses após nascimento 

(65,1%) 

Lourenço et al,  

2012 

Arquivos 

Catarinenses de 

Medicina. 

Estudo Transversal 

BLH do Hospital Nossa 

Senhora da Conceição 

de Tubarão/SC,  

2010,  

54 doadoras. 

adulta jovens (média de 26 anos) 

corbranca (88,9%) 

casada (59,3%) 

primípara (n=59,3%) 

ensino médio completo ou mais (77,8%) 

residiam em Tubarão (66,7%) 

trabalhavam fora (72,2%) 

assalariadas (55,6%) 

trabalhavam em período integral (61,1%) 

renda familiar entre 2 a 4 salários mínimos (55,6%)  

parto cesáreo (57,4%) 

Sierra Colomina et 

al,2013, 

An Pediatr 

(Barcelona) 

Estudo Transversal 

BLH, Madrid, 

2010, 

168 doadoras 

idade média de 33 anos 

licença maternidade (54,4%) 

formação universitária (65,3%) 

parceiro estável (96,2%) 

primigesta (64,6%) 

bebê internado (44,6%) 
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Autor, ano de 

publicação, revista, 

desenho do estudo 

Localidade, ano e 

amostra 

Perfil de doadoras 

Weschenfelder et al, 

2012, 

Revista de 

enfermagem UFPE 

online.  

Estudo transversal 

BLH, Distrito Federal, 

2011, 

30 doadoras. 

18 a 23 anos (3,3%); 24 a 34 anos (73,3%); 35 a 45 

anos (23,3%) 

cornão-branca (53,3%) 

casada (73,3%) 

nível superior completo (56,7%) 

renda familiar de até seis salários mínimos (53,3%) 

primípara (46,7%) 

realizaram pré-natal (100%) 

parto cesáreo (66,7%) 

Fonseca-Machado et 

al, 2013,  

Cienc Cuid saude. 

Estudo Transversal 

BLH do município de 

Uberaba, MG, 2011, 

31 participantes 

10 a 19 anos (3,2%); 20 a 29 anos (48,4%) 

casada ou que vivia com companheiro (74,2%) 

5 a 11 anos de estudo (93,6%) 

renda familiar até 6 salários mínimos (87,2%) 

desempregada (29%); mercado informal (25,8%) 

primípara (61,3%) 

Strambi et al,  

2012, 

Minerva Pediatrica 

Não consta desenho 

de estudo 

 

5 dos 6 bancos de leite 

de Toscana, Itália, 

Não consta ano de 

realização 

100 doadoras e 100 

não-doadoras 

27 a 29 anos (28%); 30 a 34 anos (18%); 

35 a 36 anos (39%) 

trabalhadora (50%) 

gestação a termo (88%) 

parto normal (62%) 

nenhum aborto espontâneo (83%) 

primípara (58%)  

peso ao nascer:<2 kg(10%); >=2 e <2,9 Kg (29%); 

entre 3 e 3,9 kg (56%) 

repouso noturno satisfatório (81%) 

não consumo de álcool  (76%) 

não fumante (90%) 

aleitamento do outro filho por mais de 6 meses (66%) 

sem problemas na amamentação do filho (71%) 
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Quadro 2: Revisão de literatura de estudos analíticos sobre doação de leite materno  

Autor, ano de 

publicação, revista 

Desenho de estudo 

Localidade e ano 

de realização, 

amostra 

Perfil  Desfecho e método de análise Fatores  

Thomaz et al, 2008, 

J. Hum. Lact. 

Estudo Transversal 

 

3 BLH,Alagoas, 

Brasil, março de 

2004 a Fevereiro 

de 2005, 737 

doadoras 

idade 18 a 24 anos (41,4%), 25 a 

35 (36,8%), >35 anos (3,41%) 

solteira (53,6%) 

ensino fundamental completo ou 

incompleto (55,3%) 

não empregada (69,2%) 

1 a 4 consultas de pré-natal 

(25,8%); 5 a 7 consultas 

(37,3%); mais de 7 consultas 

(33,6%) 

1 a 3 gestações (87,8%); 4 a 7 

gestações (9,5%); >7 gestações 

(2,6%) 

gestação a termo (48,7%) 

sem experiência anterior de 

doação (90,3%) 

doação regular 

 

teste Qui-quadrado 

regressão logística  

 

nº gestações: 4 a 7 gestações (RR= 1,93, IC95%= 

1,039-3,580) 

nível universitário de escolaridade(RR=2,06; 

IC95%= 1,010-4,213) 

Osbaldiston & Mingle, 

2007 

J.Hum.Lact. 

Estudo Transversal 

 

1 BLH, Texas, 

2005 e 2006; 

de 324 doadoras, 

114 aceitaram 

participar do 

estudo (35%) 

 

idade entre 25 e 29 anos (18%); 

30 e 34 anos (48%); 35 a 39 

anos (25%) 

na universidade (53%) 

trabalhavam (65%) 

casada (91%) 

corbranca (87%) 

multípara (2 ou 3 filhos) (55%) 

 

volume de LH doado 

 

correlação 

 

 

 

doadoras (87) x não doadoras (19)   

ter muito leite e querer doá-lo (r , p) 
necessitar ordenhar o leite para estimular a 

lactação(r , p). 

mulher mais jovem 

(r, p). 
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Quadro 3: Revisão de literatura de estudos sobre efetividade da doação de leite materno  

Autor, ano de 

publicação, revista, 

desenho do estudo 

Localidade, ano de 

realização e 

amostra 

Perfil de doadoras Questões operacionais avaliadas 

Lindemann et al, 

2004, 

Arch Dis Child Fetal 

Neonatal,  

Estudo Transversal 

BLH, Noruega,  

2001,  

69 doadoras 

idade média de 33,8 anos 

73% nível universitário 

73% primíparas 

3360g peso mediano ao nascer (630g-4500g) 

início mediano da doação às 7 semanas pós-parto. 

tempo médio de duração da doação de 4 meses.  

total de 1.973 litros de leite materno doado 

média de 28,6 litros por mulher por ano 

Almeida & Dorea, 

2006,  

J.Hum.Lact. 

Estudo Transversal 

BLH Ceilândia, 

Distrito Federal, 

2002,  

909 amostras de 

leite de 195 

doadoras 

idade entre 15 e 45 anos 

dona de casa (68%) 

residência com água encanada (99%)  

residência com esgotamento sanitário(95%) 

Coletados871,9  litros de leite, ordenhados manualmente. 

frequência de 2 a 10 doações por doadora (69,1%). 

Alencar & 

Seidl,2010, 

 Rev. LatAm. 

Enfermagem, 

Estudo Transversal 

2 bancos de leite do 

Distrito Federal, 

2005 e 2006, 

36 doadoras 

 

média de idade de 24,7 anos 

 

não tem dúvidas sobre doação (80,6%) 

não receberam informações sobre doação antes do nascimento do 

bebê (44,4%) 

apoio familiar para doação (88,9%)  

ordenha manual (61,1%) 

experiência de doação referida como positiva(91,7%) 

intenção de continuar doando enquanto estivesse com excesso de 

leite (66,7%) 

Chang et al,  

2013,  

Pediatrics and 

Neonatology, 

Estudo Transversal 

BLH Taipei, 

Taiwan, entre 2005 

e 2010,  

816 doadoras 

idade média 31,3 anos (18-45 anos) 

nível universitário (56,3%) 

ocupação dona de casa (25,2%) 

gestações a termo (91,2%) 

peso ao nascer médio de 3120 g (476-4800) 

primípara (68,9%) 

total de 13.900 litros de leite doado (média de 17,03 litros por 

doadora).  

taxa de aprovação média de 72,1% do leite cru no período  

doação até 4 meses pós-parto (62,5%)  

primeira doação (97,5%). 
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Autor, ano de 

publicação, revista, 

desenho do estudo 

Localidade, ano de 

realização e 

amostra 

Perfil de doadoras Questões operacionais avaliadas 

Rozendoet al, 2009, 

Rev Enferm UERJ, 

Estudo Transversal 

Posto de Coleta de 

Maceió-Alagoas, 

2006, 

54 doadoras 

_ aumento de volume de leite coletado a partir da promoção de 

grupos entre nutrizes e nutrizes doadoras de leite. 

2> causas das perdas de leite ordenhado: questões de gestão, 

como o atraso nas visitas domiciliares em razão da falta de 

transporte e o atraso na pasteurização do leite pelo banco de leite. 

Grazziotinet al, 

2010, 

JPed,  

Estudo quase-

experimental 

 

BLH do Hospital 

das Clínicas da 

UFPR, 1926 

doadoras em 2006 

e 1798 doadoras 

em 2008 

_ 2006: do volume total coletado (2.340 litros), 24% descartados. 

2008: dos 2.029 litros coletados, 10,5% foram descartados. 

após ação de educação em saúde, houveaumento dos itens 

relacionados à 1ª coleta sem orientação, uso de frasco não 

conforme, transporte do leite trabalho-casa para armazenamento 

e orientação indireta por outras instituições, que devido à alta 

rotatividade, não possuem técnicos com o devido treinamento 

para essa ação. 

foi observada redução de cheiro de cigarro, de esquecimento do 

leite fora, no corpo ou na porta da geladeira, de problemas com o 

freezer, de abrir muito a geladeira e o freezer, de prazo de 

validade vencido, de armazenamento do leite na geladeira da 

vizinha e casos não identificados. 
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Autor, ano de 

publicação, revista, 

desenho do estudo 

Localidade, ano de 

realização e 

amostra 

Perfil de doadoras Questões operacionais avaliadas 

Ward et al,2012, 

Breastfeeding 

Medicine, 

Estudo Transversal 

Hospital 

Universitário de 

Ohio, EUA, 

2006 a 2010, 

460 crianças 

elegíveis 

 

média de idade gestacional entre 28,3 e 28,6 

semanas 

média de peso entre 1,039 e 1,142g 

Ações que permitiram um maior volume de coleta de leite 

humano:consulta de pré-natal com gestantes de risco, educação 

de funcionários e pais, um programa de empréstimo e registro de 

uso de bombas elétricas para mães seguradas e não seguradas, 

estabelecimento de um programa de doação de leite e avaliação 

medica 2 vezes ao dia da capacidade dos bebês em tolerar as 

mamadas. 

 

Song et al, 

 2010 

Korean Journal of 

Pediatrics 

Estudo Transversal 

BLH, Seoul, Coréa, 

2007 a 2009 

131 doadoras de 

primeira vez e 39 

doadoras regulares 

 

residência na capital (44,3%) 

 idade de 20 a 39 anos (97,7%) 

 dona de casa (59,5%) 

 

de 2007 a 2009, do total de leite coletado, 4,5%foi descartado  

motivação e informação sobre doação online (65,7%) 

tempo de doação após o parto até 3 meses (57,3%) 

Silva & Berto,  

2008, 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso,Estudo  

Transversal 

BLH, Cascavel-PR, 

2008,  

21 doadoras 

idade entre 18 e 41 anos 

47,62% cursavam ou já haviam cursado o 

ensino médio 

total de 28.700 mL coletados em um mês, sendo descartados 

2.850 mL. 

85,7% orientadas quanto à técnica de ordenha manual de leite. 

iniciativa própria como motivo para a doação de leite (76,2%). 

 

Mitsue,2010, 

Dissertação de 

Mestradoda 

Universidade de 

Taubaté, 

Estudo Transversal 

BLH do município 

de Taubaté,2009,  

27 doadoras. 

cor branca (85,18%) 

trabalhavam fora (48,14%) 

primíparas (55,55%) 

primigestas (48,14%) 

pré-natal na rede particular(55,55%) 

parto cesariana (59,25%) 

 

 

do total de 312 amostras, 52 (16,7%) foram reprovadas, 

correspondendo a 16,3 litros. 

coleta de leite em frascos fornecidos pelos BLH resultou em 

menor contaminação. 
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Autor, ano de 

publicação, revista, 

desenho do estudo 

Localidade, ano de 

realização e 

amostra 

Perfil de doadoras Questões operacionais avaliadas 

Menezes,2011, 

Dissertação de 

Mestradoda 

universidade de 

Uberlândia, 

Estudo Transversal 

BLH 

Uberlândia,MG, 

2009,  

48 doadoras. 

18 a 30 anos (67%) 

renda familiar de 1 a 3 salários mínimos (52%) 

primípara (61%) 

ensino superior completo (46%) 

doadoras na coleta domiciliar lavavam as mãos previamente 

(83%), utilizaram frasco desinfetado e/ou esterilizado (90%) e 

realizaram armazenamento imediato do leite coletado (85%). 

Para ordenha foi utilizado bomba manual ou elétrica por 40% das 

doadoras e frasco do BLH por 25% delas. 

Vieczorek & Wolff , 

2012, 

Online Brazilian 

Journal of Nursing, 

Estudo Transversal 

8 bancos de leite 

humano do Paraná, 

2009 

_ foram observadas boas práticas nos diferentes BLH. 

foram identificadas deficiências relativas ao pessoal, 

treinamento, estrutura física, documentação, registros e 

disponibilidade de procedimentos operacionais padrão (POP). 

Marciano, 

2012, 

Trabalho de 

Conclusão de Curso 

da Universidade de 

Tuiuti, Paraná, 

Relato de 

experiência/Estudo 

de caso 

unidade de saúde 

com Estratégia de 

Saúde da Família 

do Paraná, 

2010 e 2011. 

_ captação de 20 doadoras, somando 10 litros de leite doados, com 

aproveitamento de 80% pelo BLH que recebeu o leite coletado. 

as ações que culminaram nesse resultado foram: treinamento de 

toda a equipe em curso básico de 20 horas, a implantação de 

rotinas visando a prática correta dos procedimentos e o fluxo dos 

processos e rotina do procedimento de pré-estocagem do leite 

humano ordenhado cru em domicílio sendo orientado pela equipe 

na captação da doadora em sua residência.  

Brownell et al,2014, 

Journal of Human 

Lactation, 

Estudo Transversal 

8 bancos de leite da 

Associação de 

Bancos de Leite 

Humano da 

América do Norte, 

2012. 

_ ausência de padronização de dados nos 8 bancos de leite 

estudados 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Muito se sabe sobre o importante papel dos Bancos de Leite Humano no 

fornecimento de leite humano pasteurizado aos bebês prematuros. Contudo, apesar do 

Brasil possuir a maior rede de BLH do mundo, essas unidades possuem estoques 

insuficientes de LHO, denotando a necessidade de aumentar a captação de leite humano 

ordenhado (Siqueira & Zoboli, 2012). 

Nesse sentido, torna-se urgente conhecer o perfil de mães doadoras de leite 

materno, a operacionalização deste processo de doação e as dificuldades encontradas, a 

fim de criar estratégias que proporcionem o aumento da captação de doadoras de leite 

materno. Contribuindo, com isso, para o aumento nos estoques deste produto vital para 

uma clientela tão vulnerável, os recém-natos de risco, para a redução do tempo de 

internação hospitalar destes recém-natos e para a redução da morbimortalidade dos 

mesmos (Boccolini & Almeida, 2011). 

Durante a busca bibliográfica realizada para conhecimento do perfil das 

doadoras de leite humano ordenhado, dos fatores associados a esta doação, e das 

questões operacionais relativas à doação de leite humano, foi observada uma produção 

escassa de artigos científicos sobre o tema, sendo a maior parte dos estudos encontrados 

de caráter descritivo, relativos à doação de leite materno para BLH.  

Trata-se de estudo relevante, o primeiro a estimar a proporção de mães doadoras 

de leite materno, e potencialmente doadoras, a unidades básicas de saúde, e a analisar os 

fatores associados à doação de leite materno.  

Espera-se, com isso, que o presente estudo contribua para o aprimoramento dos  

postos de recebimento de leite humano ordenhado, com vistas ao aumento da coleta de 

leite materno ordenhado destinado a suprir as necessidades dos recém-nascidos 

prematuros e de risco assistidos pelas unidades neonatais articuladas a Bancos de Leite 

Humano do município do Rio de Janeiro.    
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

Avaliar a efetividade dos Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado e 

analisar os fatores associados à doação de leite materno. 

 

4.2  Objetivos específicos 

1) Analisar a efetividade dos Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado 

alocados em unidades básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro. 

2) Caracterizar o perfil das doadoras de leite materno para os Postos de Recebimento 

de Leite Humano Ordenhado da cidade do Rio de Janeiro. 

3) Estimar a prevalência de doação de leite materno para os Postos de Recebimento de 

Leite Humano Ordenhado da cidade do Rio de Janeiro. 

4) Analisar os fatores associados à doação de leite materno para os Postos de 

Recebimento de Leite Humano Ordenhado da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

5.  MÉTODOS E RESULTADOS 

 

Os métodos utilizados e os resultados obtidos serão expostos nos artigos científicos a 

seguir.  
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6. ARTIGOS CIENTÍFICOS 

6.1AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS POSTOS DE RECEBIMENTO DE 

LEITE HUMANO ORDENHADO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Resumo 

Introdução: Os Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) da 

cidade do Rio de Janeiro surgiram em função da necessidade de aumentar os estoques 

dos Bancos de Leite Humano (BLH). Nove das 195 unidades básicas participavam 

dessa estratégia em 2013. Este estudo teve como objetivo avaliar a efetividade dos 

PRLHO em aumentar os estoques de leite humano dos BLH. Métodos: estudo 

transversal conduzido em novembro e dezembro de 2013 no Rio de Janeiro, mediante 

entrevista aos nove gerentes e a uma amostra representativa de 695 mães de crianças 

menores de um ano usuárias destas unidades. O marco teórico de Donabedian foi 

utilizado na avaliação da efetividade. Resultados: Uma parcela dos PRLHO apresentou 

uma atividade irregular. Doaram leite materno para PRLHO 7,3% das mães, e 63,8% 

das não doadoras gostariam de doar ou ter doado leite materno. O volume originado dos 

PRLHO representou 18% do total de LHO dos BLH no período. Conclusões: O volume 

de LHO proveniente dos PRLHO ainda não foi capaz de suprir a demanda dos bebês 

internados em unidades neonatais, o que parece refletir a incipiência desta estratégia. No 

entanto, os expressivos percentuais de possíveis doadoras e de unidades que poderiam 

participar desta estratégia indicam potencial de expansão importante. Recomenda-se 

monitoramento desta ação em saúde e capacitação dos profissionais de saúde atuantes 

em PRLHO para uma maior efetividade de suas ações.  

 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno, bancos de leite, atenção primária à saúde, 

doações, avaliação de programas e projetos de saúde. 
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Introdução 

Os Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) surgiram em 

função da necessidade de aumentar os estoques de leite humano dos Bancos de Leite 

Humano (BLH) da cidade do Rio de Janeiro, destinados aos recém-natos de risco 

internados em unidades neonatais. O município do Rio de Janeiro possui uma rede de 

BLH composta por onze unidades, localizadas em hospitais federais, estaduais e 

municipais, coordenada pelo BLH de referência nacional, do Instituto Fernandes 

Figueira/FIOCRUZ. Os BLH estimulam a ordenha de leite materno para doação das 

mães internadas nas maternidades e de doadoras externas, fazem o controle de 

qualidade do leite doado, e o pasteurizam para consumo pelos bebês internados nas 

unidades neonatais (FIOCRUZ, 2014). 

O Rio de Janeiro possui 195 unidades de atenção primária à saúde distribuídas 

pelas dez áreas de planejamento do município (SMSDC-RJ, 2013). Os PRLHO foram 

criados com o intuito de viabilizar a doação de leite materno por nutrizes assistidas por 

unidades básicas, com vistas a abastecer os BLH do município do Rio de Janeiro. 

Diferentemente dos postos de coleta de leite humano, os postos de recebimento de leite 

de leite humano ordenhado não utilizam os procedimentos de coleta em seu interior, 

mas são responsáveis pela orientação da coleta domiciliar e pelo armazenamento do 

leite ordenhado recebido (ANVISA, 2006).  

O primeiro PRLHO iniciou suas atividades em 2007, por meio de parceria 

desenvolvida entre o Centro Municipal de Saúde do Sereno, Paz e Fé, situado na Penha, 

e o BLH do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro. As atividades deste PRLHO 

incluíam a sensibilização das nutrizes da área de abrangência, a elaboração e 

distribuição de material informativo, a realização de campanhas de doação de leite 

humano ordenhado (LHO), a coleta domiciliar do leite ordenhado pelas nutrizes, o 

armazenamento do leite humano doado e seu posterior envio para o Hospital 

Maternidade Herculano Pinheiro (Boccolini, 2012). 

Em 2010, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro expandiu essa 

proposta investindo na abertura de mais nove postos, formando os Postos de 

Recebimento de Leite Humano do Município do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ, 2010).  
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Os PRLHO passaram a dispor de freezer, termômetros, gelo reciclável rígido, 

frasqueira de PVC para transporte do LHO, impressos, bem como gorro e máscara para 

uso das doadoras. Os PRLHO solicitam a doação de vidros com tampa plástica 

rosqueada, que são esterilizados pela unidade para serem entregues às doadoras. As 

mães lactantes saudáveis com excesso de leite realizam a ordenha em suas casas e o 

leite coletado é levado à unidade básica de saúde pela própria doadora ou por 

funcionários da unidade, como os agentes comunitários de saúde. Este leite fica 

armazenado no freezer do PRLHO por até 15 dias, e posteriormente é enviado ao BLH 

com o qual foi estabelecida uma parceria, geralmente o mais próximo da unidade básica 

de saúde. Os BLH articulados a estes PRLHO têm a responsabilidade de informar à 

unidade os dados referentes à qualidade e quantidade do leite enviado (SMSDC-RJ, 

2009), fomentando o processo de educação em saúde relacionado às práticas de higiene, 

paramentação, ordenha, coleta, e armazenamento do leite humano (adaptado da 

recomendação da ANVISA, 2006, para BLH e Postos de Coleta de LH).   

Das dez unidades básicas que dispunham de PRLHO nessa cidade em 2010, três 

deixaram de atuar com esse propósito e outras duas unidades passaram a fazer parte dos 

PRLHO, totalizando nove unidades em 2013  

O presente estudo visou avaliar a efetividade dos PRLHO, buscando contribuir 

para o planejamento de ações que ampliem o potencial de captação e manutenção de 

doadoras, subsidiando a expansão futura dos PRLHO, e proporcionando o aumento dos 

estoques de leite humano dos BLH no município do Rio de Janeiro. 

 

Métodos 

 

Trata-se de estudo transversal conduzido nos meses de novembro e dezembro de 

2013 na cidade do Rio de Janeiro. A população do estudo foi composta por amostra 

representativa das mães de crianças menores de um ano usuárias das nove unidades 

básicas de saúde com PRLHO, e pelas direções ou gerências destas unidades.  

As fontes de dados foram questionários semi-estruturados previamente testados 

em estudo piloto realizado nos meses de setembro e outubro de 2013. O instrumento 
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aplicado aos gestores explorou itens como a população coberta pela unidade, o histórico 

de funcionamento do PRLHO, o quantitativo de profissionais da unidade envolvidos 

nessa ação, os critérios para uma mãe ser doadora, o quantitativo de LHO recolhido, a 

forma de envio do LHO ao BLH parceiro e o quanto esse produto foi aproveitado após 

o processamento e controle de qualidade. Os gestores também foram questionados sobre 

os fatores que facilitam e dificultam a doação de LHO e sobre a articulação do PRLHO 

com o BLH.  

As mães foram questionadas sobre características sociodemográficas, contexto 

familiar, estilo de vida, assistência recebida durante o período gravídico puerperal,  

incentivo recebido à doação de leite materno e sua prática, e foram solicitadas  

sugestões para a melhoria da doação de LHO. Estas sugestões foram categorizadas 

segundo os conjuntos temáticos emergentes das respostas das mães.  

Com base em uma demanda média mensal de 1321 bebês menores de um ano 

usuários destas unidades, foi calculado um tamanho amostral de 697 mães, suficiente 

para a análise de fatores associados a diversos desfechos, objetos da pesquisa 

“Avaliação dos fatores associados à doação de leite materno por usuárias de unidades 

básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro”. Esta pesquisa foi coordenada pela 

Universidade Federal Fluminense e recebeu apoio financeiro da FAPERJ (processo E-

26/111.508/2013). A amostra de mães a serem entrevistadas em cada unidade foi 

proporcional à média do número de crianças menores de um ano consultadas em cada 

unidade nos meses de setembro e outubro de 2013.  

Foram selecionadas seis entrevistadoras com formação em enfermagem ou 

nutrição, recrutadas nas instituições de ensino superior dos pesquisadores vinculados ao 

projeto de pesquisa. Estas entrevistadoras foram previamente capacitadas para aplicação 

dos questionários em treinamento teórico-prático com carga horária de 20 horas e 

participaram do estudo piloto. Durante a coleta de dados, as entrevistadoras atuaram em 

todos os turnos de atendimento em cada unidade de saúde até que o n amostral fosse 

atingido, sob supervisão de uma profissional com prática em pesquisa e dos 

pesquisadores envolvidos.  

A coleta e o uso dos dados obedeceram ao disposto na Resolução CNS 

466/12.Os dados foram colhidos mediante assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido, as direções das unidades e as mães sendo informadas sobre a não 

obrigatoriedade da participação no estudo, e garantido o sigilo das informações. O 

estudo foi submetido ao comitê de ética e pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do 
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Rio de Janeiro e aprovado segundo o parecer nº 228A/2013, de 18/08/2013.  

Os dados obtidos por meio das entrevistas com os gestores foram analisados por 

meio do programa Microsoft Excel 2010. Já o banco de dados com informações das 

mães foi construído pelo programa Epi-Info 2000 e a análise dos dados realizada pelo 

programa SPSS17.  

Para avaliar a efetividade dos PRLHO foi utilizado o marco conceitual proposto 

por Donabedian (1988) que remete à qualidade do cuidado prestado em saúde a partir de 

três pilares: estrutura, processo e resultado. Foram aferidos: a política organizacional 

dos PRLHO e os recursos materiais e humanos envolvidos para a avaliação de estrutura; 

o cuidado prestado às mães para a doação de leite humano com vistas à avaliação de 

processo, e o efeito deste cuidado para a avaliação de resultado. 

A avaliação da estrutura dos PRLHO foi conduzida mediante a observação da 

existência de freezer para uso exclusivo; de insumos, como: termômetro, gelo rígido 

reciclável, planilha de controle de temperatura, vidros com tampa plástica para 

acondicionamento do LHO,gorro e máscara a serem disponibilizados às doadoras e 

instrumentos de registro dos dados da doadora. Por meio da aplicação dos questionários 

às chefias foi obtida informação sobre o quantitativo e a categoria profissional dos 

recursos humanos alocados na atividade, bem como sobre a política organizacional do 

PRLHO. A avaliação da implementação da política organizacional baseou-se na 

verificação se os critérios de doação preconizados pela RDC 171 (ANVISA, 2006) eram 

levados em consideração pela unidade e na verificação da existência de relatório mensal 

proveniente do BLH com o quantitativo e a qualidade do LHO recebido. Os critérios de 

doação verificados foram: doadora estar amamentando o próprio bebê, não estar 

ingerindo bebida alcoólica ou utilizando drogas ilícitas, fumar até dez cigarros por dia, 

ser saudável, ter resultados negativos dos exames de HIV e sífilis e hemograma 

completo compatível com a doação, e não utilizar medicamentos contra-indicados 

durante o período da amamentação.  

A avaliação de processo foi conduzida por meio de aplicação de questionário de 

entrevista às mães sobre o seu conhecimento da existência do PRLHO, as estratégias de 

captação de doadoras, como o incentivo à doação de leite materno, a motivação para 

tornar-se doadora, e sobre as orientações recebidas pela nutriz sobre amamentação e 

ordenha das mamas. Também foram obtidas informações dos gestores quanto às formas 

de captação de doadoras e de recolhimento do leite doado, a forma de controle da 

validade do leite doado, a frequência de descongelamento dos freezers, a forma de 
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transporte do leite coletado ao BLH, e o retorno de dados pelo BLH articulado à 

unidade básica.  

Os indicadores de resultado analisados a partir das informações das mães foram 

a proporção de mães doadoras de LHO, a proporção de mães com dificuldades ou 

dúvidas relativas à doação de leite humano, o tempo médio de doação, e o número de 

doações por doadora. Ao término da pesquisa foram obtidas informações, junto aos 

BLH articulados aos PRLHO, sobre o quantitativo de leite humano recebido dos 

PRLHO nos meses de novembro e dezembro de 2013 em litros, e do volume de leite 

humano aproveitado, também em litros. O cálculo da representatividade do volume de 

LHO recebido dos PRLHO em relação ao volume total de LHO coletado pelos BLH a 

que estão articulados foi realizado dividindo-se o total de leite humano recolhido pelos 

PRLHO pelo volume total arrecadado naquele período pelos seus BLH. Trata-se de um 

novo indicador que vem contribuir para que os BLH possam avaliar a contribuição das 

unidades básicas para o seu estoque de leite humano. Além disso, a contabilização da 

proporção de volume de leite humano aproveitado e descartado pode sinalizar a 

necessidade de uma maior capacitação dos profissionais de saúde e de busca ativa das 

doadoras para reorientação, suscitando uma maior articulação entre as unidades básicas 

de saúde com PRLHO e os BLH. 

Foi criado um modelo teórico para a avaliação da efetividade dos postos de 

recebimento de leite humano ordenhado da cidade do Rio de Janeiro, exposto na Figura 

1, que compreendeu as situações problema que levaram à criação dos PRLHO, a 

população do estudo, a estrutura existente, o processo desenvolvido, indicadores de 

resultado, os impactos esperados a curto, médio e longo prazo e o contexto 

organizacional onde esta rede está inserida.  
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Resultados 

 

Foram entrevistadas as nove chefias das unidades com PRLHO no município do 

Rio de Janeiro, dos quais seis funcionavam em Clínicas da Família (CF) e três em 

Centros Municipais de Saúde (CMS), distribuídos em cinco das dez áreas de 

planejamento da cidade. Os PRLHO encaminhavam o leite humano recolhido para 

quatro BLH. Todas as unidades com PRLHO dispunham de equipes de saúde da 

família, cujo número variou de três a oito por unidade. Foram entrevistadas 695 

nutrizes, em número proporcional à demanda de crianças menores de um ano em cada 

unidade (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Unidade, tipo, área de planejamento, Banco de Leite Humano (BLH) 

correspondente, nº de equipes de saúde da família, nº de consultas em menores de um 

ano, nº de mães amostradas e entrevistadas por unidade com Posto de Recebimento de 

Leite Humano Ordenhado. Município do Rio de Janeiro, 2013. 

Unidade 

Tipo de 

Unidade* 
Área de 

Planejamento 

BLH  
N° de 

equipes 

N° de 

consultas 

< 1 ano 

N° de mães 

amostradas 

Nº de mães 

entrevistadas 

1 (CFSM) CF 2.1 _ 3 41 22 22 

2 (CMSHS) CMS 3.1 BLH2 (FM) 4 64 34 35 

3 (CFAB) CF 3.1 BLH2 (FM) 6 244 129 128 

4 (CFAAN) CF 3.1 BLH1(HP) 6 115 61 61 

5 (CFHS) CF 3.2 BLH3(CD) 5 92 48 47 

6 (CMSFC) CMS 3.3 BLH1(HP) 4 271 143 143 

7 (CMSSFB) CMS 3.3 BLH1(HP) 8 220 116 116 

8 (CFAMCSC) CF 3.3 BLH1 (HP) 5 151 79 78 

9 (CFAGS) CF 5.1 BLH4 (RF) 6 123 65 65 

Total: 2 5 4 47 1321 697 695 

 

* CF = Clínica da Família;  CMS = Centro Municipal de Saúde 

 

Entre as chefias entrevistadas, dois terços possuíam menos de um ano de função, 

e um terço entre dois anos e três anos e meio, com média de um ano e dois meses. O 



47 
 

tempo de funcionamento dos PRLHO nas unidades variou de três meses a seis anos, 

com média de dois anos e três meses. Dois PRLHO não estavam em funcionamento há 

mais de seis meses, as unidades 1 e 7 (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Unidade, tipo, tempo de função da chefia, tempo de funcionamento do Posto 

de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO), conhecimento do PRLHO 

pelas mães e frequência de doadoras de leite humano aos PRLHO. Município do Rio de 

Janeiro, 2013. 
Unidade Tipo de 

unidade* 

Tempo de 

função da 

chefia  

Tempo de  

funcionamento 

do PRLHO  

Mães que conhecem 

o PRLHO na unidade 

Doadoras de leite 

humano ordenhado 

 (meses) (meses) N % N % 

1  (CFSM) CF 6 18 2 9,1 1 4,5 

2  (CMSHS) CMS 24 4 23 65,7 5 14,3 

3 (CFAB) CF 10 35 75 59,1 9 7,0 

4  (CFAAN) CF 10 72 43 72,9 12 19,7 

5 (CFHS) CF 24 19 20 42,6 2 4,3 

6 (CMSFC) CMS 4 40 124 86,7 18 12,6 

7 (CMSSFB) CMS 4 48 31 26,7 0 0 

8 (CFAMCSC) CF 5 4 47 60,3 3 3,8 

9 (CFAGS) CF 42 3 23 35,4 1 1,5 

Total (ou média) 2 14,3 27 388 56,1 51 7,3 

 

*CF= Clínica da Família; CMS= Centro Municipal de Saúde 

 

 

Das entrevistadas, 22,7% eram adolescentes, 22,4% tinham ensino fundamental 

incompleto, 63,3% não trabalhavam fora, 21,3% não viviam com companheiro e 47,2% 

eram primíparas. Tinham sido acompanhadas por menos de seis consultas pré-natais 

11,5% das mães, 41,7% tinham sido submetidas à cesariana, apresentaram baixo peso 

ao nascer 6,2% dos conceptos e 61,7% das mães estavam com filhos no 1º semestre de 

vida (Tabela 3).  
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Tabela 3. Doação de leite humano ordenhado (LHO) segundo características 

sociodemográficas e reprodutivas maternas, de assistência pré-natal e ao parto, 

características da criança e de estímulo à doação. Município do Rio de Janeiro, 2013. 

Características  N %   % doação LHO 

Idade da mãe    

13-19 anos        158 22,7 8,2 

20-45 anos 537 77,3 7,1 

Cor da pele    

branca  184 26,5 7,1 

não branca             510 73,4 7,5 

Escolaridade materna    

8 anos completos ou mais 539 77,6 8,2 

até 7 anos completos 156 22,4 4,5 

Trabalho materno atual    

sim          256 36,9 8,2 

não                                                              438 63,1 6,8 

Renda materna    

sem renda própria 281 40,8 7,1 

menor de 1 salário mínimo 206 29,9 7,8 

1 salário mínimo ou mais  202 29,3 7,4 

Local de moradia    

bairro                             252 36,3 8,7 

comunidade                        443 63,7 6,5 

Vive com companheiro    

sim 547 78,7 7,5 

não 148 21,3 6,8 

Paridade    

multípara 367 52,8 6,0 

primípara 328 47,2 8,8 

Consultas de pré-natal    

6 ou mais consultas 614 88,5 7,7 

0 a 5 consultas 80 11,5 5,0 

Tipo de parto    

normal  405 58,3 6,2 

cesariana 290 41,7 9,0 

Peso ao nascer    

< 2500 g 43 6,2 4,7 

2500g ou mais  652 93,8 7,5 

Idade  do bebê     

0 a 5 meses 429 61,7 8,6 

6 a 12 meses 266 38,3 5,3 

Divulgação de doação pela mídia     

não recebeu 95 13,7 7,4 

sim, televisão, rádio, jornal e/ou internet 600 86,3 7,3 

Recebeu incentivo para a doação     

não 367 52,9 1,6 

sim, por profissionais ou leigos  327 47,1 13,8 

Teve dúvidas sobre doação    

não 547 78,9 8,8 

sim  146 21,1 2,1 
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No que se refere à avaliação de estrutura, o quantitativo de profissionais 

envolvidos nas atividades do PRLHO por unidade variou de zero a nove. As categorias 

profissionais mais envolvidas foram os enfermeiros e agentes comunitários de saúde, e 

também técnicos de enfermagem, médicos, e técnicos em saúde bucal desenvolviam 

atividades relacionadas aos PRLHO.  

Todos os nove PRLHO dispunham de freezer funcionando, termômetro, estoque 

de vidros, gorro e máscara para serem disponibilizados às doadoras. Havia mapa de 

controle de temperatura do freezer em seis dos sete PRLHO em funcionamento e 

planilha de controle do horário e da temperatura para o transporte do leite ao banco de 

leite humano em três unidades. Todos os PRLHO possuíam caixa térmica de PVC com 

gelo rígido reciclável para este transporte. Existia registro de dados relativos à doação 

de leite humano nos sete PRLHO em funcionamento e em um PRLHO inativo. Destes 

oito PRLHO, 75% utilizavam ou tinham utilizado mais de uma forma de registro. Seis 

deles dispunham de uma ficha para cada doadora, seis dispunham de livro ata, um 

utilizava planilha e um utilizava prontuário eletrônico. 

A legislação relativa aos critérios para uma nutriz poder tornar-se doadora de 

LHO (ANVISA, 2006) era de conhecimento dos gestores, tendo sido enfatizada por eles 

a verificação de diagnóstico negativo para sífilis e HIV. Oito PRLHO estavam 

articulados a um BLH para encaminhamento do LHO recolhido, sendo que o atual 

gestor de uma unidade com PRLHO inativo desconhecia o BLH ao qual a unidade já 

havia sido articulada. As unidades básicas com PRLHO não dispunham de viatura 

própria para o transporte do leite humano para o BLH, esta sendo disponibilizada pelas 

Coordenadorias de Saúde da Área de Planejamento (CAP) ou pelos BLH.   

Na avaliação de processo, segundo os gestores, a forma mais usual de captação 

de doadoras de leite humano ordenhado foi a consulta pré-natal, seguida do grupo de 

gestantes, visita pós-parto e consultas médicas ou de enfermagem de acolhimento da 

primeira semana de vida do bebê. Foram referidas estratégias de captação de doadoras 

na comunidade, como a distribuição de panfletos, colocação de faixas, reunião com 

líderes comunitários e eventos. A maior parte das mães (86,3%) tinha ouvido falar sobre 

doação de leite humano pela televisão, rádio, jornal ou internet e 47,1% das mães foram 

incentivadas por profissionais de saúde ou leigos a doar leite materno (Tabela 3).  

Segundo as mães, 78,7% receberam orientações sobre aleitamento materno no 

pré-natal e 59,9% foram orientadas sobre ordenha das mamas. Todos os gestores 

afirmaram que as doadoras eram orientadas sobre a antissepsia das mãos. O 
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recolhimento no domicílio do leite doado e o transporte para a unidade foi realizado por 

diferentes atores: agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, e pela 

própria doadora ou seus familiares.  

Todos os PRLHO em funcionamento faziam o controle de validade do LHO pela 

observação da data da primeira coleta anotada no rótulo, um PRLHO utilizava também 

uma planilha para auxiliar neste controle. A frequência de registro da planilha de 

controle da temperatura do freezer na unidade era realizada diariamente em seis dos sete 

PRLHO em funcionamento, e em dias alternados em um PRLHO.O descongelamento 

dos freezers era realizado quinzenalmente em um PRLHO, e os demais o realizavam 

mensalmente, bimensalmente ou quando a camada de gelo estava acima de dois 

centímetros.  

Em quatro unidades o leite armazenado no PRLHO era enviado para o BLH em 

viatura da CAP, e em três em viatura do BLH. O envio do leite recolhido para o BLH 

era semanal em cinco unidades, e de acordo com a demanda em duas. Em todos os sete 

PRLHO em funcionamento o leite doado era transportado em caixa térmica de PVC 

com gelo rígido reciclável, mas dois PRLHO não faziam o transporte com termômetro.   

 Apenas três unidades deixavam a planilha de controle da temperatura e do 

horário da saída e da chegada do LHO no BLH, para que fosse possível verificar se este 

transporte ocorreu num prazo inferior a seis horas, como preconizado (ANVISA, 2006). 

Cinco unidades recebiam do BLH ao qual estavam articuladas, mensalmente ou 

bimensalmente, um relatório que continha a quantidade e qualidade do leite enviado.  

Como resultado do processo desenvolvido, verificou-se que 56,1% das mães 

sabiam da existência dos PRLHO e 7,3% havia doado leite humano. A proporção de 

mães doadoras variou de 19,7%, na clínica da família precursora dos PRLHO, a 0%, em 

um PRLHO que não estava em funcionamento há quase um ano (Tabela 2).  

Para 37,3% das doadoras, a motivação para doar leite materno foi a necessidade 

de esvaziamento das mamas, 35,2% começaram a doar LHO por esta necessidade e pela 

vontade de ajudar as crianças internadas em unidade neonatal, e 27,5% doaram apenas 

pela vontade de ajudar. O motivo principal de interrupção da doação para o PRLHO foi 

a mãe não ter mais excesso de leite (53,1%), seguido pela demora do PRLHO em 

recolher o leite no domicílio (15,6%), a falta de tempo (15,6%), a distância entre a 

residência e o PRLHO (6,3%), o processo cansativo de ordenha (6,3%) e a volta ao 

trabalho (3,1%).   
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A idade mediana dos filhos das doadoras foi de três meses.O tempo médio até o 

início da doação foi de 29,3 dias e o tempo mediano de 15 dias.  Entre as mães que não 

doaram leite humano ordenhado, 63,8% tinham vontade de ter doado, por terem excesso 

de leite materno, ou pela vontade de ajudar.  

Tiveram dúvidas ou dificuldades em relação à doação de leite materno 21,1% 

das mães (Tabela 3). O tempo médio da doação de LHO por mulher foi de 38,1 dias e o 

tempo mediano de 31 dias. O número médio de doações por mulher para o PRLHO foi 

de 4,2 vezes e o número mediano de duas doações. 

O volume de leite humano recolhido pelos PRLHO nos dois meses da pesquisa 

(32 litros) representou 18% do aporte total de LHO dos Bancos de Leite Humano (176,1 

litros). O volume de leite humano recolhido pelos PRLHO em relação ao aporte total de 

cada BLH variou de 86,7% a 0,1% (Tabela 4).  Do volume total de LHO recebido dos 

PRLHO (32 litros), 5,6% (1,8 litros) foram desprezados.  

 

Tabela 4. Volume de leite humano ordenhado (em litros) recolhido pelos Postos de 

Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) e proporção em relação ao aporte 

total dos Bancos de Leite Humano (BLH) correspondente. Município do Rio de Janeiro, 

novembro e dezembro de 2013. 

Unidade BLH1(HP) BLH2 (FM) BLH3 (CD) BLH4 (RF) 

1 (CFSM) - - - - 

2 (CMSHS) - 0,8 - - 

3 (CFAB) - 1,5 - - 

4 (CFAAN) 6,1 - - - 

5 (CFHS) - - 3,6 - 

6 (CMSFC) 19,9 - - - 

7 (CMSSFB) 0 - - - 

8 (CFAMCSC) 0 - - - 

9 (CFAGS) - - - 0,1 

Total dos PRLHO 26,0 2,3 3,6 0,1 

Total do BLH 30,0 32,1 20,8 93,2 

PRLHO/BLH (%)  86,7 7,2 17,3 0,1 
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Como sugestões para a melhoria da doação de leite materno aos PRLHO, 37,4% 

das mães citaram mais incentivo, esclarecimento e divulgação pela unidade, 20,3% 

maior divulgação na mídia, 10,5% um melhor sistema de captação do LHO com coleta 

domiciliar e 9,2% mencionaram a própria vontade de doar das mães. 

Segundo os gestores, os fatores que facilitavam as atividades do PRLHO foram 

o envolvimento da equipe e o empenho dos profissionais (4/9), a capacitação na 

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação - IUBAAM (Oliveira et al., 2005) 

(2/9); os grupos de gestantes (3/9) e o acolhimento mãe-bebê (1/9) para captação de 

doadoras; a localização do PRLHO (2/9) e o transporte disponível para recolhimento e 

envio do LHO (3/9).  Já os fatores que dificultavam as atividades do PRLHO foram os 

relacionados à equipe, como a rotatividade de pessoal, a falta de empenho e o tamanho 

reduzido da equipe (4/9), a falta de tempo para organizar o processo de trabalho e de 

apoio político (3/9), a desarticulação com o BLH (2/9), a falta de apoio doméstico das 

mães e o receio de faltar leite para o filho ao doar para o PRLHO (2/9), a distância 

territorial e a violência (2/9) e a inexistência de grupo de gestantes para captação de 

doadoras (1/9). Sugeriram um maior apoio da Secretaria Municipal de Saúde para 

normatização da atividade e apoio político (4/9), a alocação de mais profissionais de 

saúde para envolvimento com o PRLHO (3/9) e capacitação da equipe para as 

atividades do PRLHO (2/9). 

 

Discussão 

  

Os Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado do município do Rio de 

Janeiro são uma experiência pioneira. A prevalência de doação de leite humano 

encontrada, de 7,3%, reflete o estágio inicial de implantação desta estratégia, em etapa 

de normatização, com funcionamento ainda irregular em alguns PRLHO. Porém, nas 

três unidades em que os PRLHO estavam funcionando ativamente, a proporção de 

doadoras ultrapassou 10%, atingindo quase um quinto das mães de crianças menores de 

um ano na unidade com o PRLHO mais antigo. 

Como apenas 4,6% das unidades da atenção primária em saúde da cidade 

dispõem de PRLHO, existe um potencial de crescimento para essa ação. É possível 

também expandir o número de doadoras no interior das unidades que já dispõem desta 

estratégia, pois nas entrevistas foi identificado que mais de 60% das nutrizes que não 

haviam doado o seu leite eram doadoras em potencial, pois tinham vontade de ter doado 
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o seu leite. Mais de três quartos das mães não tinha dúvidas em relação à doação, 

resultado semelhante ao encontrado em dois BLH de Brasília, onde 80,6% das doadoras 

não apresentavam dúvidas (Alencar & Seidl,2010).  

O volume de leite humano recolhido pelo conjunto dos PRLHO representou 

quase um quinto (18%) do aporte total de LHO dos bancos de leite humano parceiros, 

sendo que para um destes bancos de leite esta ação é fundamental, por suprir mais de 

80% do LHO disponível para os recém-nascidos de risco.  

O aproveitamento do leite coletado pelos PRLHO (94,4%) foi superior ao 

alcançado em pesquisas anteriores. Em um posto de coleta, situado em Alagoas, o 

aproveitamento do leite coletado, verificado a partir da identificação das causas de 

perdas, foi bem inferior, de 50,8% (Rozendo et al, 2009). Em banco de leite humano em 

Curitiba, 89,5% do leite doado foi aproveitado, após medidas adotadas para diminuir a 

quantidade de leite impróprio (Grazziotin et al, 2010), e em Cascavel, no Paraná, houve 

79,7% de aproveitamento. Provavelmente a rotina de lavagem das mãos antes da 

ordenha do leite já deve estar sendo incorporada pelas doadoras, permitindo um maior 

aproveitamento do leite humano ordenhado. Um dos motivos de descarte de leite 

humano em Cascavel foi a ausência de lavagem das mãos, que atingiu 9,8% das 

doadoras (Silva & Berto, 2008). Ao avaliar os procedimentos higiênico-sanitários 

praticados por doadoras do BLH de Uberlândia/MG, apenas 83% tinham lavado as 

mãos antes da ordenha, 90% tinham desinfetado ou esterilizado os utensílios e 85% das 

amostras de leite tinham sido imediatamente armazenadas sob refrigeração após a coleta 

(Menezes, 2011). A importância da antissepsia e lavagem das mãos na coleta domiciliar 

foi demonstrada a partir da verificação de fungos em 5,2% das 821 amostras de leite 

humano ordenhado provenientes de coleta domiciliar analisadas pelo banco de leite 

humano do Instituto Fernandes Figueira (Novak et al.,2002). 

Para que haja controle da qualidade do leite humano ordenhado é importante 

também assegurar o registro do estado de saúde das doadoras. Da mesma forma que nos 

PRLHO do Rio de Janeiro, onde não foi encontrada padronização dos instrumentos de 

registro das doadoras, em estudo realizado com oito BLH do Paraná também foi 

observada essa inconsistência, havendo registro informatizado, em fichas e em livros 

(Vieczorek & Wolff, 2012). Com isso, é dificultada a melhoria da qualidade dos 

registros, bem como a observância dos critérios de doação (ANVISA, 2006). O registro 

também atende à necessidade de busca ativa e de rastreamento da doadora para reforçar 
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ações de educação em saúde relacionadas à manutenção da ordenha domiciliar e da 

melhoria da qualidade do leite humano doado voltado aos recém-nascidos de risco.  

No presente estudo a estrutura de equipamentos e insumos disponíveis para o 

funcionamento dos PRLHO mostrou-se adequada, no entanto nem sempre a rede de 

frios era mantida como preconizado (ANVISA, 2006). A frequência baixa do 

descongelamento dos freezers também foi verificada por investigação conduzida em 

onze bancos de leite humano do estado do Rio de Janeiro (Moreira, 2002), mostrando 

que o monitoramento desta cadeia de frio necessita ser intensificado.  

Em relação ao envio do leite humano ao BLH, não foi encontrada 

homogeneidade na forma de transporte. Tal fato já havia sido constatado em estudo 

desenvolvido em oito bancos de leite do Paraná, onde a coleta externa era realizada por 

viatura do corpo de bombeiros, por viatura própria ou até por moto-boy, mostrando que 

a necessidade de parcerias com outras instituições para esse transporte ocorre em vários 

contextos (Vieczorek & Wolff, 2012).  

Acerca do tempo médio até o início da doação, foi encontrado tempo inferior ao 

desse estudo em Santa Catarina (13 dias)(Lourenço et al, 2012), tempo similar em dois 

bancos de leite humano de Brasília (34 dias) (Alencar & Seidl, 2009)e tempo superior 

na Espanha (129 dias) (Sierra Colomina et al.,2013).Já o tempo mediano de início e o 

tempo de duração da doação de leite humano foram, respectivamente, de 7 semanas e de 

4 meses em um banco de leite em Oslo, na Noruega (Lindeman et al, 2004), ambos 

superiores aos encontrados no presente estudo.  

O motivo da doação alegado mais frequentemente na presente investigação foi a 

necessidade de esvaziamento mamário da mulher doadora, e de término da doação foi a 

inexistência do excesso de leite. De modo similar, estudos com doadoras de leite 

humano conduzidos em Minas Gerais (Fonseca-Machado et al, 2013; Silva et al, 2013), 

Londrina/PR (Santos et al, 2009), em Fortaleza/CE (Galvão et al,2006) e na Espanha 

(Sierra Colomina et al,2013) o excesso de leite produzido pela mãe foi a motivação 

principal para a doação, e a inexistência deste excesso foi o principal motivo alegado 

para interrupção da doação na França (Azema et al, 2007) e na Espanha (Sierra 

Colomina et al, 2013). Diferentemente, entre doadoras de bancos de leite humano de 

Brasília/DF (Alencar & Seidl 2009, Weschenfelder et al, 2012), de Santa Catarina 

(Lourenço et al, 2012) e de Piracicaba/SP (Daroz & Fossa, 2009)a principal alegação 

foi o altruísmo, e em Brasília os motivos principais para o término da doação foram o 

retorno às atividades cotidianas de trabalho e estudo, além da redução na produção 
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láctea. Já em Minas Gerais, metade das mães interromperam a doação em razão de 

baixa produção de leite e a outra metade em função do retorno ao trabalho (Fonseca-

Machado et al, 2013).  Na pesquisa atual, a interrupção da doação de leite humano 

também foi referida por motivos operacionais, como a demora em recolher o leite 

humano ordenhado em domicílio, motivo pouco presente em estudos conduzidos em 

bancos de leite humano.  

Mais de três quartos das mães apresentaram sugestões para melhoria da doação 

de leite humano, relacionadas a ações de divulgação e orientação às mães e a questões 

operacionais da unidade. De forma similar, em investigação conduzida em bancos de 

leite humano na Espanha as sugestões mais frequentes foram haver mais pontos de 

coleta (19%) e melhoria do sistema de transporte do leite humano (18%) (Sierra 

Colomina et al., 2013).  

Suporte para normatização das atividades e capacitação da equipe foram 

sugeridos pelos gestores nesse estudo, com aspectos comuns a uma ação exitosa para 

captação de doadoras de leite humano em unidade básica de saúde do Paraná. Nesta 

unidade, toda a equipe foi capacitada na coleta e conservação de leite humano, e 

recebeu suporte para a implantação de rotinas, como a captação de doadoras em visitas 

domiciliares, o uso do livro de registro com informações da doadora, o recolhimento 

semanal do leite pelo BLH, e o retorno trimestral pelo BLH da avaliação da quantidade 

e qualidade do leite doado pelas nutrizes (Marciano,2012). Este suporte na capacitação 

de equipes, na implantação das rotinas e na retroalimentação de dados à unidade básica 

pelo BLH, também necessita estar presente em todos os PRLHO.  

 Uma das limitações do presente artigo foi não terem sido realizadas entrevistas 

com os profissionais envolvidos nas atividades dos PRLHO nas unidades básicas 

pesquisadas. Estes profissionais, de diferentes formações e tempo de atuação, poderiam 

ter dado sugestões importantes para a melhoria dessa estratégia. Sugere-se que, em 

investigações futuras, estes profissionais também sejam ouvidos.  

Como se trata de estudo transversal, o momento do início e do término da 

doação foi estimado pelas doadoras, sujeitos a viés de memória. Um estudo de coorte 

permitiria um acompanhamento das doadoras e uma maior precisão destes dados. Como 

os artigos referentes ao desempenho de unidades básicas na captação de leite humano 

são escassos, foram utilizados estudos conduzidos em bancos de leite humano como 

termos de comparação, no entanto os contextos hospitalar e de atenção primária são 

diversos. 
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Conclui-se que, por tratar-se de iniciativa recente, a estratégia dos PRLHO está 

em processo de ajuste, sendo necessário um maior investimento no envolvimento e na 

capacitação continuada de profissionais para essa atividade, já que a rotatividade de 

pessoal foi referida por vários gestores como dificuldade para o desenvolvimento dessa 

ação no município. É necessário investir também no monitoramento dessa estratégia, 

com vistas ao aperfeiçoamento do processo desenvolvido e a uma maior articulação 

com a rede de BLH. O aprimoramento e a expansão dessa ação em saúde podem 

repercutir na melhoria da qualidade da assistência prestada às nutrizes usuárias das 

unidades básicas, no aumento do volume de LHO doado a ser disponibilizado aos bebês 

internados em unidades neonatais e na redução da morbimortalidade neonatal. 
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6.2 FATORES ASSOCIADOS À DOAÇÃO DE LEITE MATERNO POR NUTRIZES 

ASSISTIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

Resumo 

Introdução: Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) vêm sendo 

criados desde 2007 em unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro com vistas a aumentar os estoques de leite humano ordenhado dos Bancos de 

Leite Humano (BLH). Este estudo objetiva estimar a prevalência e analisar os fatores 

associados à doação de leite materno para PRLHO. Métodos: Estudo transversal 

conduzido no município do Rio de Janeiro, entre novembro e dezembro de 2013, 

mediante entrevista a uma amostra representativa de 695 mães de crianças menores de 

um ano usuárias das nove unidades de saúde com PRLHO. Variáveis de exposição que 

se mostraram associadas (p ≤ 0,20) ao desfecho na análise bivariada foram selecionadas 

para a análise múltipla. Razões de prevalência ajustadas foram obtidas por modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta, segundo modelo conceitual hierarquizado. 

O modelo final foi composto pelas variáveis de exposição que se associaram à doação 

de leite materno com p ≤ 0,05. Resultados: 7,3% das mães doaram seu leite para 

PRLHO. Ter sido incentivada a doar leite materno (RP=7,06; IC95%: 3,037-16,400), ter 

recebido orientação da unidade sobre ordenha das mamas (RP=3,647; IC95%: 1,482-

8,973) e ter recebido ajuda da unidade para amamentar (RP= 2,238; IC95%: 1,199-

4,178) foram fatores associados a uma maior prevalência de doação, enquanto o bebê 

ter sido internado em unidade neonatal reduziu a prevalência de doação (RP=0,094; 

IC95%: 0,013-0,656). Conclusões: As características maternas e contextuais distais não 

se mostraram associadas ao desfecho, tendo ficado claro o peso do incentivo à doação, 

das orientações e da ajuda da unidade para amamentar para a doação de leite humano. 

Recomenda-se o aprimoramento das ações de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno na rede básica de saúde, que repercutem também na doação de leite 

humano.  

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno, doações, avaliação de programas e 

projetos de saúde, bancos de leite.  
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Introdução 

 

O leite materno é o melhor alimento para o lactente, possui nutrientes espécie-

específicos e uma presença expressiva de fatores de proteção, como IgA, IgM, IgG, 

macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, lisosima e fator bífido (Battochio 

et al,2003). O aleitamento materno contribui para a redução da mortalidade infantil, 

prevenindo infecções em geral, como a infecção respiratória e a diarreia (Jones et al, 

2003; Grzelak et al,2014), e reduzindo as taxas de internação por estas infecções 

(Boccolini et al, 2012; Boccolini et al, 2011).   

Conforme a idade gestacional do concepto ocorrem alterações na quantidade de 

calorias, lipídios, proteínas e lactose no leite materno (Barros et al,1984). A alimentação 

de prematuros com leite humano aumenta o crescimento cerebral e os quocientes de 

inteligência, repercutindo no desenvolvimento cognitivo (Isaacs et al, 2010, Lucas et 

al,1992). Nos recém-natos de muito baixo peso, o consumo de leite humano contribui 

para a redução de enterocolite necrotizante (Meinzen-Derr et al, 2009). Portanto, a 

alimentação com leite humano é ainda mais importante para o recém-nascido de risco, 

pois reduz a sua mortalidade. Segundo o Ministério da Saúde (2011) as seguintes 

condições são indicativas de alto risco para o recém-nascido: asfixia grave ao nascer 

(Apgar < 7 no 5º minuto), pré-termo com peso ao nascer inferior a 2.000gramas, idade 

gestacional inferior a 35 semanas, e portadores de doenças graves.  

Os bancos de leite humano (BLH) estimulam a doação de leite materno com 

vistas à alimentação dos recém-nascidos de risco internados em unidades neonatais, e 

são responsáveis pela pasteurização e distribuição de leite humano respeitando as 

necessidades do bebê, segundo sua idade gestacional. No entanto, o leite humano 

estocado nos BLH não supre a necessidade destes bebês de risco, que muitas vezes não 

conseguem ser amamentados (FIOCRUZ, 2014). 

Em 2007 surgiu uma experiência inovadora no município do Rio de Janeiro: 

profissionais de saúde de uma unidade básica passaram a recolher leite doado pelas 

nutrizes com excesso de leite e repassar para um BLH próximo, contribuindo para 

aumentar os seus estoques de leite humano. Em 2010 a Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro incorporou esta experiência, investindo na abertura de nove Postos de 

Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) que incentivam as mães a doar 
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leite materno, recolhem o leite ordenhado nos domicílios das doadoras e funcionam  

articulados a bancos de leite humano (SMSDC-RJ, 2010).  

O presente estudo visou estimar a prevalência e analisar os fatores associados à 

doação de leite materno para PRLHO alocados em unidades básicas de saúde no 

município do Rio de Janeiro. Consideramos que este estudo pode contribuir para a 

identificação de fatores de proteção e de risco à doação de leite materno, com vistas à 

implementação de ações que possam gerar um aumento na prevalência desta doação. 

 

Métodos 

Estudo transversal realizado nos meses de novembro e dezembro de 2013 em 

unidades básicas de saúde do município do Rio de Janeiro. Nos meses de setembro e 

outubro do mesmo ano foi realizado estudo piloto em duas unidades básicas de saúde 

desse município para teste dos instrumentos e delineamento da logística de campo. O 

estudo foi conduzido por seis entrevistadoras enfermeiras ou nutricionistas, monitoradas 

por uma supervisora de campo e pelos pesquisadores que coordenaram esta 

investigação. Estas entrevistadoras foram recrutadas nas instituições de ensino de 

vinculação dos pesquisadores e receberam treinamento teórico-prático com carga 

horária de 20 horas. 

As fontes de dados da pesquisa foram questionários aplicados a uma amostra 

representativa das mães de crianças menores de um ano assistidas pelas nove unidades 

básicas de saúde com Posto de Recebimento de Leite Humano Ordenhado dessa cidade. 

As mães foram questionadas sobre características sociodemográficas, hábitos de vida, 

contexto familiar, assistência recebida durante o pré-natal, parto e acompanhamento 

mãe-bebê, alimentação do bebê, bem como sobre a prática de doação de leite materno.  

A coleta e o uso dos dados obedeceram ao disposto na Resolução CNS 466/12. 

Os dados foram colhidos mediante assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido, e as mães foram informadas sobre o objetivo do estudo e a não 

obrigatoriedade da participação na pesquisa. O estudo foi submetido ao comitê de ética 

e pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-

RJ) e aprovado pelo parecer nº 228A/2013, de 18 de agosto de 2013. 

A pesquisa original, “Avaliação dos fatores associados à doação de leite materno 

por usuárias de unidades básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro”, foi desenhada 

para a investigação de vários desfechos relativos ao aleitamento materno e à doação de 



63 
 

leite humano. O cálculo do tamanho da amostra tomou como base uma prevalência do 

desfecho estimada em 50%, com alfa de 5% e beta de 80% para detectar um OR de 1,5, 

resultando em um tamanho amostral de 697 mães a partir de uma demanda média 

mensal de 1321 bebês menores de um ano assistidos pelas nove unidades com PRLHO. 

A amostra de mães a serem entrevistadas em cada unidade foi proporcional à média do 

número de crianças menores de um ano consultadas em cada unidade nos meses de 

setembro e outubro de 2013. Os dados foram coletados em todos os turnos de 

atendimento de cada unidade de saúde até o n amostral ser atingido.  

O banco de dados com as informações coletadas foi construído por meio do 

programa Epi-Info 2000, e a análise realizada pelo programa SPSS17.  

Foi criado um modelo teórico dos fatores associados à doação de leite materno 

em unidades básicas com PRLHO no município do Rio de Janeiro que compreendeu: 

1.características maternas;2.características contextuais;3.características do pré-

natal;4.características do parto; 5.características do bebê ao nascer; 6.assistência, 

percepção e práticas maternas após o nascimento do bebê; e 7.características do bebê e 

da assistência recebida (Figura 1). 
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Figura 1. Modelo teórico hierarquizado de predição da doação de leite materno em unidades básicas com Posto de Recebimento de Leite 

Humano Ordenhado (PRLHO)no município do Rio de Janeiro, Brasil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características maternas: 

Idade da mãe 

Cor da pele 

Escolaridade 
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Paridade 

Tempo de aleitamento anterior 

 

Características contextuais: 

No de moradores na residência 

Local de moradia 

Viver com companheiro 

Chefe da família 

Morar com mãe ou sogra 

Características do pré-natal: 

Local do pré-natal 

No de consultas de pré-natal 

Orientação sobre aleitamento materno 

 

Características do parto: 

Credenciamento na Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança 

Tipo de parto 

 

Características do bebê ao nascer: 

Idade gestacional  

Peso ao nascer 

Internação em unidade neonatal 

Primeira mamada na 1ª hora de vida 

Tipo de aleitamento na alta hospitalar 

Assistência, percepção e práticas 

maternas após nascimento do bebê  

Orientação sobre ordenha das mamas 

Ajuda da unidade para amamentar 

Auto-percepção da saúde 

Ter sido incentivada a doar leite materno 

Ter sido informada sobre doação pela mídia 

Dúvida ou dificuldade em relação à doação 

Tabagismo 

Ingestão de bebida alcoólica 

Trabalho remunerado 

 

Características do bebê e da assistência 

recebida: 

Cuidador principal 

Estar na creche 

Uso de chupeta 

Uso de mamadeira 
 

Doação 

de leite 

materno 

para 

PRLHO 

Idade do bebê 

Sexo 
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Inicialmente foi desenvolvida uma análise univariada para conhecimento da 

distribuição das variáveis de exposição e desfecho sob investigação, e em seguida uma análise 

bivariada entre cada variável de exposição e o desfecho: a doação de leite materno aos 

PRLHO. No intuito de serem obtidas diretamente as razões de prevalência, optou-se por 

ajuste pelo modelo de regressão de Poisson com variância robusta (Coutinho et al, 

2008).Variáveis de exposição que, na análise bivariada, mostraram-se associadas ao desfecho 

com nível de significância observado menor ou igual a 20% no teste de qui-quadrado (p-valor 

≤ 0,20) foram selecionadas para a análise múltipla. 

O modelo final, utilizado para estimar medidas de associação com seus respectivos 

intervalos com 95% de confiança, foi composto pelas variáveis de exposição que obtiveram 

associação com o desfecho com nível de significância observado menor ou igual a 5% (p-

valor ≤ 0,05). A regressão de Poisson seguiu modelo conceitual hierarquizado (Victora et al, 

1997) considerando as características maternas e contextuais como distais, as características 

de assistência pré-natal e hospitalar como intermediárias, e as características do 

acompanhamento ao binômio mãe-bebê, bem como as do próprio bebê, como proximais. 

 

Resultados 

 

Foram entrevistadas 695 mães de crianças menores de um ano nas nove unidades com 

PRLHO, 7,3% das nutrizes tendo doado leite humano para os PRLHO. 

Quanto às características maternas,22,7% eram adolescentes, 26,5% se declararam 

brancas, 22,4% apresentaram ensino fundamental incompleto,70,1%tinham renda inferior a 

um salário mínimo, 52,8% eram multíparas e 47,1% das multíparas tinham amamentado o 

último filho por período superior a um ano. Quanto às características contextuais, 37,1% 

residiam em domicílios com cinco ou mais moradores, 63,7% moravam em comunidades de 

baixa renda, 78,7% viviam com companheiro e 67,8% consideravam o companheiro como o 

chefe da família. 

A grande maioria das mães (99,1%) tinha realizado pré-natal, sendo 65,9% na mesma 

unidade de acompanhamento do binômio mãe-filho, 88,5%foram assistidas por seis ou mais 

consultas pré-natais e 78,7% receberam orientações sobre aleitamento materno no pré-natal.  

Apenas 29,0% dos partos ocorreram em hospitais amigos da criança, e foram 

submetidas à cesariana 41,7% das mães. Nasceram pré-termo 10,2% dos bebês e 16,3% 

ficaram internados em unidade neonatal. Foram amamentados na primeira hora de vida 56,8% 
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dos recém-nascidos e 79,0%tiveram alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo. 

No que diz respeito à assistência, percepção e práticas maternas após o nascimento do 

bebê, 59,9% foram orientadas sobre a ordenha das mamas, 51,8% perceberam a unidade 

como uma fonte de ajuda para amamentar e 82,6% consideravam sua saúde boa. Receberam 

incentivo à doação de leite materno 47,1% das mães,sendo 20,7% por um profissional da 

unidade básica, 13,4% por profissional do hospital, 8,8% por parente ou amigo e 4,2% por 

leigos ou outros profissionais.  

Foram informadas sobre doação de leite materno por três ou mais mídias (como 

televisão, rádio, jornal e internet) 47,9% das entrevistadas e 6,8% não ouviram falar sobre 

doação por nenhum meio de comunicação. A maioria (78,7%) das nutrizes não apresentou 

dúvidas ou dificuldades em relação à doação. 

Quanto aos hábitos maternos, 11,2% das mães fumavam e 11,7% faziam uso de bebida 

alcoólica. Em relação às atividades desempenhadas, 36,7% tinham trabalho remunerado e 

8,9% estudavam.  

Mais da metade das mães (61,7%) tinha bebês menores de seis meses, 53,5% eram do 

sexo masculino e 53,1% já tinham sido acompanhados por três consultas ou mais na unidade. 

A mãe era a cuidadora principal de 89,5% dos bebês e apenas 1,7% estavam na creche. Mais 

da metade dos bebês (57,6%) usavam mamadeira e 44,7% usavam chupeta. 

Na análise bivariada, mostraram-se associadas à doação de leite humano (p-valor ≤ 

0,20) as variáveis distais: escolaridade materna, paridade e número de moradores na 

residência (Tabela 1).  
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Tabela 1. Prevalência e Razão de Prevalência (RP) da doação de leite humano (LH) para 

Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado segundo características maternas e 

contextuais. Município de Rio de Janeiro, 2013. 

Variáveis N % % doação LH RP    IC 95% p- valor 

Características maternas       

Idade da mãe       

13-19 anos        158 22,7 8,2 1,163 0,635-2,128 0,625 

20-45 anos 537 77,3 7,1 1   

Cor da pele       

não branca             510 73,5 7,5 1,055 0,575-1,935 0,864 

branca 184 26,5 7,1 1   

Escolaridade materna       

até 7 anos completos 156 22,4 4,5 0,550 0,253-1,196 0,131 

8 anos completos ou mais 539 77,6 8,2 1   

Renda materna       

menos de 1 salário mínimo 487 70,7 7,4 1,005 0,563-1,793 0,988 

1 salário mínimo ou mais  202 29,3 7,4 1   

Paridade       

primípara 328 47,2 8,8 1,475 0,865-2,515 0,154 

multípara 367 52,8 6,0 1   

Tempo de AM* do último 

filho 
      

nunca amamentou/AM<1ano 193 52,9 4,7 0,617 0,270-1,407 0,251 

AM>=1ano  172 47,1 7,6 1   

Características contextuais       

Número de moradores       

de 5 a 11 moradores 258 37,1 5,4 0,641 0,353-1,162 0,143 

até 4 moradores 437 62,9 8,5 1   

Local de moradia       

comunidade                        443 63,7 6,5 0,750 0,440-1,277 0,289 

bairro                             252 36,3 8,7 1   

Vive com companheiro       

não 148 21,3 6,8 0,901 0,463-1,756 0,760 

sim 547 78,7 7,5 1   

Chefe da família       

outra pessoa 223 32,2 8,1 1,150 0,662-1,996 0,620 

companheiro 470 67,8 7,0 1   

Mora com mãe ou sogra       

mãe ou sogra ou ambas 157 22,6 7,0 0,942 0,495-1,793 0,856 

não 538 77,4 7,4 1   

 

*AM=aleitamento materno 

 

As variáveis intermediárias que se mostraram associadas ao desfecho foram: local de 

realização do pré-natal, tipo de parto, internação prévia do bebê em unidade neonatal e tempo 

até a primeira mamada (Tabela 2).  
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Tabela 2. Prevalência e Razão de Prevalência (RP) da doação de leite humano (LH) para 

Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado segundo características do pré-natal, do 

parto e do bebê ao nascer. Município de Rio de Janeiro, 2013. 

Variáveis N %    % doação LH RP    IC 95% p- valor 

Características pré-natais       
Local do pré-natal       
em outras unidades 231 33,5 4,8 0,545 0,285-1,043 0,067 

nesta unidade 458 66,5 8,7 1   

Nº de consultas de pré-natal       

0 a 5 consultas 80 11,5 5,0 0,653 0,242-1,765 0,401 

6 ou mais consultas 614 88,5 7,7 1   

Orientação sobre aleitamento 

materno no pré-natal 
      

sim 547 78,7 7,9 1,454 0,699-3,025 0,316 

não 142 21,3 5,4 1   

Características do parto       

Credenciamento na Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança  
      

sim 200 29,0 5,5 0,674 0,353-1,286 0,231 

não  490 71,0 8,2 1   

Tipo de parto       

cesariana 290 41,7 9,0 1,452 0,857-2,462 0,166 

normal  405 58,3 6,2 1   

Características do bebê ao 

nascer 
      

Idade gestacional       

pré-termo 71 10,2 8,5 1,172 0,518-2,649 0,703 

a termo  624 89,8 7,2 1   

Peso ao nascer       

<2500 g 43 6,2 4,7 0,619 0,156-2,460 0,496 

2500g ou mais  652 93,8 7,5 1   

Internação em unidade 

neonatal 
      

sim                                              113 16,3 0,9 0,103 0,014-0,738 0,024 

não          582 83,7 8,6 1   

Primeira mamada       

após a primeira hora de vida 300 43,2 5,0 0,549 0,306-0,983 0,044 

na primeira hora de vida 395 56,8 9,1 1   

Tipo de aleitamento na alta 

hospitalar* 
      

Não AME 146 21,0 6,2 0,806 0,402-1,617 0,543 

AME 549 79,0 7,7 1   

*AME = aleitamento materno exclusivo 

 

Na análise bivariada, mostraram-se associadas à doação de leite humano (p-valor ≤ 

0,20) as variáveis proximais: orientação sobre ordenha das mamas, ajuda da unidade para 

amamentar, mãe ter sido incentivada a doar leite materno, mãe apresentar dúvida ou 

dificuldade em relação à doação de leite materno, prática de tabagismo, trabalho remunerado, 

idade do bebê, uso de chupeta e uso de mamadeira (Tabela 3). 
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Tabela 3. Prevalência e Razão de Prevalência (RP) da doação de leite humano (LH) para 

Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado segundo a assistência, percepção e 

práticas maternas após o nascimento do bebê, características do bebê e da assistência ao bebê. 

Município de Rio de Janeiro, 2013. 

Variáveis N %    % doação LH RP    IC 95% p- valor 

Características de 

assistência, percepção e 

práticas maternas 

      

Orientação sobre 

ordenha das mamas 
      

sim 416 59,9 11,1 7,408 2,980-18,417 <0,001 

não 279 40,1 1,8 1   

Ajuda da unidade 

para amamentar 
      

sim 360 51,8 11,1 3,384 1,766-6,485 <0,001 

não ou regular 335 48,2 3,3 1   

Auto-percepção da  

saúde 
      

ruim ou regular 121 17,4 5,8 0,755 0,348-1,635 0,476 

boa 574 82,6 7,7 1   

Ter sido incentivada a 

doar leite materno 
      

sim 327 47,1 13,8 8,417 3,639-19,472 <0,001 

não 367 52,9 1,6 1   

Ter sido informada 

sobre doação pela 

mídia(televisão, rádio, 

jornal e/ou internet) 

      

não  95 13,7 7,4 1,005 0,466-2,165 0,990 

sim 600 86,3 7,3 1   

Dúvida ou dificuldade 

em relação à doação 
      

sim 146 21,1 2,1 0,234 0,074-0,741 0,014 

não 547 78,9 8,8 1   

Tabagismo       

sim 78 11,2 2,6 0,323 0,080-1,302 0,112 

não 617 88,8 7,9 1   

Ingestão de bebida 

alcoólica 
      

sim 81 11,7 4,9 0,645 0,239-1,743 0,388 

não 614 88,3 7,7 1   

Trabalho remunerado       

sim, com licença 102 14,7 11,8 2,000 0,875-4,574 0,101 

não trabalha 439 63,3 6,8 1,162 0,564-2,393 0,684 

sim, sem licença 153 22,0 5,9 1   

Características do bebê 

e da assistência ao bebê 
      

Idade do bebê       

0 a 5 meses 429 61,7 8,6 1,639 0,903-2,973 0,104 

6 a 12 meses 266 38,3 5,3 1   

Sexo        

masculino 372 53,5 7,8 1,145 0,671-1,952 0,620 

feminino 323 46,5 6,8 1   

Cuidador principal       
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outra pessoa 73 10,5 4,1 0,532 0,170-1,664 0,278 

mãe 621 89,5 7,7 1   

Estar na creche       

sim 12 1,7 8,3 1,138 0,171-7,576 0,893 

não 683 98,3 7,3 1   

Uso de chupeta       

sim 310 44,7 5,5 0,619 0,353-1,087 0,095 

não  384 55,3 8,9 1   

Uso de mamadeira       

sim 400 57,6 5,8 0,606 0,356-1,030 0,064 

não   295 42,4 9,5 1   
 

 

Na análise múltipla, os seguintes fatores se associaram positivamente à doação de leite 

humano: orientação sobre ordenha das mamas (RP=3,647; IC95%: 1,482-8,973), mãe ter sido 

incentivada a doar leite materno (RP=7,057; IC95%: 3,037-16,400) e mãe considerar que a 

unidade a ajudou a amamentar (RP= 2,238; IC95%: 1,199-4,178). Mostrou-se negativamente 

associada à doação de leite humano a internação prévia do bebê em unidade neonatal 

(RP=0,094; IC95%: 0,013-0,656), (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Análise múltipla dos fatores associados à doação de leite humano (LH) para Postos 

de Recebimento de Leite Humano Ordenhado. Município do Rio de Janeiro,2013. 

Variáveis  RP ajustada    IC 95% p- valor 

Internação em unidade neonatal    

sim 0,094 0,013-0,656 0,017 

não 1   

Orientação sobre ordenha das mamas    

sim 3,647 1,482-8,973 0,005 

não 1   

Ajuda da unidade para amamentar    

sim 2,238 1,199-4,178 0,011 

não 1   

Ter sido incentivada a doar leite materno    

sim 7,057 3,037-16,400 <0,001 

não 1   
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Discussão 

 

 Os Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado foram desenvolvidos 

recentemente, e as unidades de saúde que participam desta estratégia estão em diferentes 

estágios de implantação das ações de incentivo à doação e recolhimento domiciliar do leite 

materno, o que se reflete na ainda baixa prevalência de mães doadoras de leite humano 

encontrada.  

Os fatores que se mostraram associados à doação de leite materno para PRLHO na 

análise múltipla foram a característica intermediária “internação em unidade neonatal”, e as 

características proximais: “orientação sobre ordenha das mamas”, “ter sido incentivada a doar 

leite materno”, e “ajuda da unidade para amamentar”. 

Este é o primeiro artigo a analisar fatores associados à doação de leite humano por 

nutrizes assistidas por unidades básicas de saúde. Em revisão de literatura com vistas a um 

maior conhecimento sobre a prática de doação de leite humano e seus determinantes foram 

encontrados apenas dois artigos analíticos, cuja população estudada foram doadoras. Um 

investigou os fatores associados à doação regular de leite materno (Thomaz et al, 2008) e 

outro o volume de leite doado a bancos de leite humano (Osbaldiston & Mingle,2007).Com 

isso, a presente discussão abrangeu também estudos com a temática da amamentação para fins 

de comparação. 

A internação em unidade neonatal interfere negativamente no aleitamento materno 

(Gaíva et al,2000) e no tempo até a primeira mamada (Boccolini et al,2008). O presente 

estudo aponta que este fator também está associado a uma menor doação de leite humano, 

reduzindo sua prática em cerca de dez vezes, possivelmente porque a força de sucção de um 

bebê prematuro ou nascido com patologia costuma ser menos intensa do que de um bebê a 

termo (Kao et al.,2011), não estimulando a mama a produzir excesso de leite. Além disso, 

crianças que precisaram ser internadas em unidade neonatal podem demandar mais cuidados 

que crianças nascidas saudáveis, deixando estas mães menos disponíveis para a doação de 

leite materno.  

A orientação sobre a ordenha das mamas é importante para o manejo da amamentação: 

lidar com o ingurgitamento mamário ou com a baixa produção de leite materno (Giugliani, 

2004). Estudo conduzido na Austrália observou que as nutrizes que ordenham suas mamas 

ficam menos propensas a interromper a amamentação antes dos seis meses de vida do bebê 

(Win et al., 2006). De forma similar, o presente estudo mostrou que a mãe ter sido orientada a 

ordenhar esteve associado a uma prática mais de três vezes superior de doação de leite 
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materno, possivelmente porque a aquisição desta habilidade, que deve ser alvo de orientação 

desde o pré-natal, possibilita à nutriz uma ordenha não dolorosa e eficaz (Giugliani,2004). 

A ajuda oferecida à nutriz para amamentar se associou a uma prática duas vezes 

superior de doação de leite materno. Portanto, a ajuda para amamentar não apenas contribui 

para que a mulher adquira mais segurança nesta ação (André et al, 2006), como também foi 

capaz de produzir outros desdobramentos, como a doação do excesso de leite materno 

produzido. Estudo qualitativo observou que, na concepção das mães, o apoio para amamentar 

é constituído por ações disponíveis nos contextos hospitalar, familiar e de trabalho e é um 

fenômeno que engloba aspectos de incentivo, promoção e proteção à amamentação (Müller & 

Silva, 2009). Trabalho que objetivou compreender os significados expressos por mulheres 

usuárias de unidades básicas de saúde acerca do apoio recebido para amamentar, identificou 

como positivas as unidades de significação “apoio como incentivo”, “apoio no manejo” e 

“parceria” (Oliveira et al, 2010).  

Muitas nutrizes apresentaram como motivo para a doação de leite materno a vontade 

de ajudar bebês internados em unidade neonatal ou a produção excedente de leite materno, 

tanto na presente investigação (Meneses et al, 2014), quanto em outros estudos(Fonseca-

Machadoet al, 2013; Silva et al, 2013; Sierra Colomina et al,2013; Alencar &Seidl, 2009; 

Weschenfelder et al, 2012; Lourenço et al, 2012; Daroz & Fossa, 2009). Apesar das 

entrevistas terem sido conduzidas em unidades com PRLHO, menos da metade das mães 

havia sido incentivada a doar leite materno, no entanto o incentivo à doação foi o fator que 

mais contribuiu para a prática de doação de leite materno, possivelmente pela sua repercussão 

na motivação da mãe para realizar a ordenha da própria mama e para o armazenamento do 

leite para doação.  

Fatores proximais, como a idade e a escolaridade materna, não se mostraram 

associados à doação de leite materno, diferentemente de resultados de estudos conduzidos 

com doadoras para bancos de leite humano, onde a idade jovem se associou a um maior 

volume de leite doado (Osbaldiston & Mingle,2007) e a escolaridade alta à doação regular de 

leite humano (Thomaz et al, 2008). No presente estudo, a ausência de associação encontrada 

em relação à escolaridade materna pode se dever à homogeneidade da população pesquisada, 

enquanto usuárias de unidades básicas do SUS.  

Limitações do presente estudo devem ser apontadas. O desenho epidemiológico 

transversal empregado dificulta o estabelecimento de relações temporais de causalidade entre 

os fatores investigados e o desfecho. Alguns resultados podem estar superestimados devido à 

possibilidade de viés de memória: mães doadoras de leite materno podem se recordar mais 
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frequentemente do incentivo recebido da unidade para a doação ou da ajuda prestada para 

amamentar. No presente estudo, as mães foram caracterizadas como doadoras e não doadoras, 

independente da frequência de doações realizadas e do volume de leite doado. Estudos futuros 

que explorem estes aspectos são bem vindos.  

Conclui-se que a internação prévia do bebê em unidade neonatal apresentou um efeito 

deletério sobre a doação de leite materno e que o incentivo, a ajuda e as orientações prestadas 

foram fatores fundamentais para a doação de leite materno, evidenciando o papel das 

unidades de saúde para a promoção desta prática.  

Recomenda-se a capacitação dos profissionais de saúde atuantes na rede primária de 

saúde em cursos de aconselhamento em amamentação (Brandão et al.,2012; Rea & Venancio, 

1999), da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (Oliveira et al., 2005) ou da 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (Venancio et al., 2013) Estas capacitações 

instrumentalizam seus participantes em habilidades de ouvir e aprender, desenvolver 

confiança e apoio, no manejo do aleitamento materno, e no desenvolvimento de fluxos de 

trabalho adequados, que podem contribuir não apenas para aumentar a duração do aleitamento 

materno, como também para promover a doação de leite materno. Recomenda-se também a 

capacitação dos profissionais de saúde que atuam em PRLHO em cursos com foco específico 

na doação de leite humano. Esses profissionais poderão se sentir mais motivados e capazes de 

sensibilizar e apoiar as mães na ordenha do leite excedente e estocagem domiciliar de forma 

adequada, bem como no recolhimento deste leite para os PRLHO e seu envio aos BLH, com 

vistas ao seu consumo pela clientela de recém nascidos de risco, contribuindo assim para a 

queda da mortalidade neonatal.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, a partir dos resultados desta dissertação, que tanto a prática de doação de 

leite materno, quanto a investigação acerca deste tema, são escassos.  

Os Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) são uma estratégia 

recente, a ser fomentada e apoiada, tanto pela Secretaria Municipal de Saúde, quanto pela 

Rede de Bancos de Leite Humano. O potencial de expansão dos PRLHO foi identificado pelo 

presente estudo. Foi encontrado um alto percentual de nutrizes que desejavam doar seu leite, 

mas não o fizeram pelo incentivo e apoio ainda insuficientes prestados pelas unidades básicas. 

Além disto, novas unidades básicas têm manifestado interesse em se incorporar a esta 

estratégia, como o Centro Municipal de Saúde Samora Machel e a Clínica da Família Manoel 

Fernandes de Araújo. 

A efetividade dos PRLHO também pode ser incrementada. O expressivo aporte de 

leite humano ordenhado advindo depostos de recebimento de leite humano ordenhado 

(86,7%) em relação ao volume total arrecadado por um banco de leite humano, bem como o 

reduzido volume de perdas do leite humano ordenhado recolhido no domicílio das doadoras, 

demonstram a viabilidade desta proposta. É especialmente motivador constatar que, entre 

tantas variáveis que não poderiam ser modificadas, relativas às condições de vida e de 

moradia, se mostraram significativamente associadas à doação de leite humano fatores que 

estão ao alcance da gestão da unidade e dos trabalhadores de saúde em implantar e 

potencializar, como as orientações prestadas, a ajuda para amamentar e o incentivo à doação 

de leite humano. Isso indica que investimentos nesta ação em saúde têm grande probabilidade 

de serem efetivos.  

A divulgação dos resultados da presente investigação entre os gestores e trabalhadores 

da rede básica de saúde e dos bancos de leite humano, que estão cotidianamente envolvidos 

com a promoção ao aleitamento materno e com a doação de leite humano, pode contribuir 

para sua motivação e sua percepção enquanto atores principais deste processo. Além disso, 

este processo avaliativo buscou analisar a viabilidade desta estratégia inovadora, podendo a 

mesma ser inserida em outros cenários, como o estadual, nacional e internacional, 

contribuindo para o aumento dos estoques de leite humano para os recém-natos de risco, 

clientela vulnerável em todo o globo. 

Recomenda-se um investimento na capacitação dos profissionais de saúde e 

respectivos gestores nas ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e de 

doação de leite humano. Recomenda-se também a valorização desse trabalho a partir da 
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inserção de indicadores relativos às atividades dos PRLHO entre as metas a serem alcançadas 

pelas unidades básicas de saúde. 

É de extrema importância um maior envolvimento da Rede de Bancos de Leite 

Humano nesta estratégia, colaborando nas capacitações dos profissionais de saúde, na 

operacionalização das atividades dos PRLHO e na devolução de dados relativos ao volume de 

leite doado e seu aproveitamento, gerando uma maior sensibilização e envolvimento dos 

profissionais da rede básica com as ações referentes à doação de leite humano.  

Dessa forma, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da Rede de Bancos de 

Leite Humano, poderá ser alcançada uma melhoria na qualidade da assistência prestada às 

gestantes e nutrizes usuárias das unidades básicas, um aporte suficiente de LHO a ser 

disponibilizado aos bebês internados em unidades neonatais, e a redução da morbimortalidade 

neonatal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC Nº 50, de 21 de 

fevereiro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde. 

2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC Nº 171, de 4 de 

setembro de 2006. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de 

Bancos de Leite Humano. 

3. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Banco de leite humano: funcionamento, 

prevenção e controle de riscos/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: 

ANVISA, 2008. 

4. Alencar LCE, Seidl EMF. Doação de leite humano: experiência de mulheres 

doadoras. Rev.Saúde Pública 2009; 43(1): 70-7. 

5. Alencar LCE, Seidl EMF. Doação de leite humano e apoio social: relatos de 

mulheres doadoras. Rev Lat Am Enfermagem [internet] 2010; acesso em 

06/04/2013; 18(3): [10 telas] Disponível em: www.eerp.usp.br/rlae 

6. Almeida SG, Dórea JG. Quality Control of Banked Milk in Brasília, Brazil 

JHumLact. 2006; 22(3):335-9. 

7. André ACP, Gomes ALH, Pinto KO, Tase TH, Ruocco RMSA, Santos NO, 

LuciaA MCS, Zugaib M. A vivência da amamentação em “mães de primeira 

viagem” Mudanças-Psicologia da Saúde 2006;14 (1): 56-73. 

8. Araújo ED, Gonçalves AK, Cornetta MC, Cunha H, Cardoso ML, Morais SS, 

Giraldo PC. Evaluation of the secretory immunoglobulin A levels in the colostrum 

and milk of mothers of term and pre-term newborns. Braz. J. Infect. 

Dis2005; 9(5):357-62. 

9. Azema E, CallahanS. Breast Milk Donors in France: A Portrait of the Typical 

Donor and the Utility of Milk Banking in the French Breastfeeding Context. J 

HumLact. 2003; 19(2): 199-202.       

10. Azema E, Walbur V, Callahan S. La méconnaissance des lactariums en France 

Ignorance of French milk banks. J Pediatr Puericulture 2007; 20: 285–8. 

http://www.eerp.usp.br/rlae


81 
 

11. Barros MD, Yamashiro E, Barreto O, Sampaio MMSC. Características do leite 

de mães de recém-nascidos de baixo peso. Pediat (São Paulo) 1984; 6: 53-7. 

12. Battochio APR, Santos AG, Coelho CAR. Leite materno: considerações sobre 

nutrientes específicos e seus benefícios. Rev. Bras. Nutr. Clin. 2003; 18(3):136-

41. 

13. Boccolini CS, Carvalho ML,Oliveira MIC,Leal MC, Carvalho MS. Fatores que 

interferem no tempo entre o nascimento e a primeira mamada.Cad. Saúde Pública 

2008; 24(11): 2681-94. 

14. Boccolini CS, Almeida JAG. Efeito do BLH no tempo de internação em UTI 

neonatal. In: Anais do X Congresso de Nutrição e Alimentação e II Congresso 

Ibero Americano de Nutrição 2011. Disponível em: 

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/ap_boccolini.pdf 

15. Boccolini CS, Carvalho ML, Oliveira MIC, Boccolini PMM. O papel do 

aleitamento materno na redução das hospitalizações por pneumonia em crianças 

brasileiras menores de 1 ano. J Pediatr 2011; 87(5): 399-404.  

16. Boccolini CS, Boccolini PMM, Carvalho ML, Oliveira MIC. Padrões de 

aleitamento materno exclusivo e internação por diarréia entre 1999 e 2008 em 

capitais brasileiras. Ciênc. Saúde Coletiva 2012; 17(7): 1857-63.  

17. Boccolini CS. Gestão de referência e contra-referência entre Bancos de Leite 

Humano e Atenção Básica em Saúde para promoção do aleitamento materno e 

doação de leite humano. In: Anais do 10° Congresso Internacional da Rede Unida, 

6 a 9 de maio de 2012, Rio de Janeiro-RJ. 

18. Brandão EC, Silva GRF, Gouveia MTO, Soares LS. Caracterização da 

comunicação no aconselhamento em amamentação. REE [Internet] 2012; 14(2): 

355-65. 

19. Brasil. Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito 

humano à alimentação adequada e dá outras providências. Acesso em 29 de 

outubro de 2013. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/Lei/L11346.htm 

20. Brasil. Lei n° 4279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a 

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/ap_boccolini.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm


82 
 

organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS).. Acesso em 03 de fevereiro de 2015. Disponível em: 

onselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/img/07_jan_portaria4279_301210.pdf 

21. Brasil. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 

2012. Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. Brasília; 2012. 

22. Brownell EA, Lussier MM, Herson VC, Hagadorn JI, Marinelli KA. Donor 

Human Milk Bank Data Collection in North America: An Assessment of Current 

Status and Future Needs. JHumLact.2014; 30(1):47-53. 

23. Calil VMLT, Falcão MC. Composição do leite humano: o alimento ideal. Rev 

Med (São Paulo) 2003; 82(1-4):1-10. 

24. Castro IRR, Engstrom EM, Cardoso LO, Damião JJ,  Rito RVVF, Gomes 

MASM.Tendência temporal da amamentação na cidade do Rio de Janeiro:1996-

2006. Rev. Saúde Pública 2009; 43(6):1021-9. 

25. Chang F, Cheng S, Wu T, Fang L. Characteristics of the First Human Milk Bank 

in Taiwan. Pediatr Neonatol 2013; 54: 28-33. 

26. Contandriopoulos A.Avaliando a institucionalização da avaliação.Cien Saude 

Colet. 2006; 11(3):705-11.  

27. Contandriopoulos A, Champagne F, Denis J, Pineault R. A avaliação na área da 

saúde: conceitos e métodos. In: Hartz ZMA (org) Avaliação em Saúde: dos 

modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1997. 132 p.  

28. Coutinho LMS, Scazufca M, Menezes PR. Métodos para estimar razão de 

prevalência em estudos de corte transversal. Rev. Saúde Pública 2008; 42(6): 992-

8. 

29. Daroz SM, Fossa AM. Análise do perfil das doadoras de leite materno do hospital 

fornecedores de cana, em Piracicaba. In: 7ª Mostra Acadêmica UNIMEP. 17º 

Congresso de Iniciação Científica. 2009. Disponível em: 

http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/7mostra/1/320.pdf. Acesso 

em: 14/04/2014. 

30. Dias RC, Baptista IC, Gazola S, Rona MSS , Matioli G. Perfil das doadoras do 

http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/7mostra/1/320.pdf


83 
 

banco de leite humano do Hospital Universitário de Maringá, Estado do Paraná, 

Brasil. Acta Sci. Health. Sci. 2006; 28( 2):153-8. 

31. Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? JAMA 1988; 260(12): 

1743-8. 

32. Escuder MML, Venâncio SI, Pereira JCR.  Estimativa de impacto da amamentação 

sobre a mortalidade infantil. Rev. Saúde Pública 2003; 37(3):319-25. 

33. Fonseca-Machado MO, Parreira BDM, Dias FA, Costa NS, Monteiro JCS, 

Gomes-Sponholz F. Caracterização de nutrizes doadoras de um banco de leite 

humano. Ciênc. Cuid. Saude2013; 12(3):529-38. 

34. Fundação Oswaldo Cruz. Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Disponível 

em http://www.fiocruz.br/redeblh, acessado em 08/10/2012. 

35. Fundação Oswaldo Cruz. Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Disponível 

em:http://producao.redeblh.icict.fiocruz.br/portal_blh/enderecos.php?regiao=Sude

ste&idt_estado=21&lista_blh=sim. Acesso em: 13/05/14. 

36. Gaíva MAM, Gomes, MMF, Scochi,CGS, Barbeira CBS.Aleitamento materno em 

recém-nascidos internados em UTI neonatal de um hospital universitário de 

Cuiabá-MT. Pediatr Mod. 2000;36(3):119-26. 

37. Galvão MTG, Vasconcelos SG, Paiva SS. Mulheres doadoras de leite humano. 

Acta Paul Enferm. 2006; 19(2):157-61.  

38. Garcia LRS, Ribeiro KDS, Araújo KF, Azevedo GMM, Pires JF, Batista SD, 

Dimenstein R. Níveis de alfa-tocoferol no soro e leite materno de puérperas 

atendidas em maternidade pública de Natal, Rio Grande do Norte. Rev. Bras. 

Saúde Mater. Infant. 2009; 9(4):423-8. 

39. Genovez CB, Uchimura TT, Santana R, Nishida FS. Banco de leite humano: uma 

análise das diferenças entre doadoras adultas e adolescentes. ActaSci. Health. Sci. 

2011; 33( 2): 211-18. 

40. Giugliani ERJ.Problemas comuns na lactação e seu manejo. J Pediatr 2004; 

80(5):S147-54.  

41. Grazziotin AL, Grazziotin MCB, Letti LAJ. Descarte de leite humano doado a 

Banco de Leite antes e após medidas para reduzir a quantidade de leite imprópria 

http://www.fiocruz.br/redeblh
http://producao.redeblh.icict.fiocruz.br/portal_blh/enderecos.php?regiao=Sudeste
http://producao.redeblh.icict.fiocruz.br/portal_blh/enderecos.php?regiao=Sudeste


84 
 

para consumo. J Pediatr 2010; 86(4):290-94. 

42. Grzelak T, Woźniak U, Czyżewska K.  The influence of natural feeding on human 

health: short- and long-term perspectives.Prz Gastroenterol 2014; 9 (1): 4–10. 

43. Isaacs EB, Fischl BR, Quinn BT, Chong WK, Gadian DG, Lucas A. Impact of 

breast milk on IQ, brain size and white matter development.Pediatr Res 2010; 

67(4): 357–62. 

44. Jones G, Steketee RW, Black RE, Bhutta ZA, Morris SS; Bellagio Child Survival 

Study Group. How many child deaths can we prevent this year? Lancet 2003; 

362:65-71. 

45. Kao APDG, Guedes, ZCF,  Santos, AMN. Características da sucção não-nutritiva 

em RN a termo e pré-termo tardio. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2011; 16 (3):298-

303.  

46. Lindemann PC, Foshaugen I, Lindemann R. Characteristics of breast milk and 

serology of women donating breast milk to a milk bank. Arch. Dis. Child. Fetal 

Neonatal Ed 2004;89:F440–1.  

47. Lourenço D, Bardini G, Cunha L. Perfil das doadoras do banco de leite humano do 

Hospital Nossa Senhora da Conceição, Tubarão/SC. Arq. Catarin. Med. 2012; 

41(1): 22-7. 

48. Lucas A, Morley R, Cole TJ, Lister G, Leeson_Payne C.Breast milk and 

subsequent intelligence quotient inchildren born preterm. Lancet 1992; 339: 261-4. 

49. Marciano E. Assistência da equipe da unidade de saúde na captação de doação de 

leite humano: um relato de experiência. Paraná. Monografia. [Pós-graduação lato 

sensu em gestão de pessoas]- Centro Universitário Tuiuti; 2012. 

50. Meinzen-Derr J, Poindexter B, Wrage L, Morrow AL, Stoll B, Donovan EF, and 

the National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research 

Network. Role of human milk in extremely low birth weight infants’ risk 

ofnecrotizing enterocolitis or death. J Perinatol 2009; 29(1): 57–62. 

51. Menezes G. Avaliação dos procedimentos higiênico-sanitários utilizados durante a 

coleta domiciliar e o transporte do leite humano ordenhado. Minas 

Gerais.Dissertação. [Pós-Graduação em Ciências da Saúde]- Universidade de 

Uberlândia;2011. 



85 
 

52. Meneses TMX, Amorim BB, Oliveira MIC, Boccolini CS, Rito RVVF. 

Efetividade da rede de postos de recebimento de leite humano ordenhado da 

cidade do Rio de Janeiro, 2013. In: Anais do IX Congresso Brasileiro de 

Epidemiologia,7 a 10 de setembro de 2014, Vitória-ES. 

53. Ministério da Saúde. Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e a 

redução da mortalidade infantil. Brasília, 2004. 

54. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno 

nas capitais brasileiras e Distrito Federal. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 

2009. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios). 

55. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais 

de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

56. Ministério da Saúde. Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. 

Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/saude, acessado em 22/08/2012. 

2012a. 

57. Ministério da Saúde. Diretrizes Gerais e Operacionais da Rede Cegonha. 

Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto. 

cfm?idtxt=37082. 16/10/2012. 2012b. 

58. Mitsue SC. Perfil sócio-econômico e ambiental de doadoras de um banco de leite 

humano do Vale do Paraíba, SP e a qualidade sanitária do leite ordenhado. São 

Paulo. Dissertação. [Pós Graduação em Ciências Ambientais]- Universidade de 

Taubaté; 2010. 

59. Moreira AS. Condições higiênico-sanitárias dos bancos de leite humano do Estado 

do Rio de Janeiro sob a ótica da vigilância sanitária. Rio de Janeiro.Dissertação. 

[Pós Graduação em Saúde da Criançae da Mulher]-Fundação Oswaldo Cruz; 2002. 

60. Müller FS, Silva IA.Representações sociais de um grupo de mulheres/nutrizes 

sobre o apoio à amamentação. Rev LatAm Enfermagem 2009;17(5). Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v17n5/pt_09.pdf 

61. Neves LS, Sá MVM, Mattar MJG, Galisa MS. Doação do leite humano: 

dificuldades e fatores limitantes. O Mundo da Saúde, São Paulo: Centro 

Universitário São Camilo, 35(2): 156-61.  

http://portal.saude.gov.br/portal/saude,%20acessado%20em%2022/08/2012
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.%20cfm?idtxt=37082
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.%20cfm?idtxt=37082
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v17n5/pt_09.pdf


86 
 

62. Novak FR, Almeida JAG, Santos MJS, Wanke B. Qual seria a fonte de fungos 

miceliais encontrados em leite humano ordenhado? Cad. Saúde Pública 2002; 

18(3):873-5.  

63. Oliveira MIC, Camacho LAB, Souza IEO. Promoção, proteção e apoio à 

amamentação na atenção primária à saúde no Estado do Rio de Janeiro, Brasil: 

uma política de saúde pública baseada em evidência.  Cad. Saúde Pública 2005; 

21(6):1901-10. 

64. Oliveira MIC, Souza IEO, Santos EM, Camacho LAB. Avaliação do apoio 

recebido para amamentar: significados de mulheres usuárias de unidades básicas 

de saúdedo Estado do Rio de Janeiro. Cien Saude Colet 2010; 15(2):599-608. 

65. OsbaldistonR, MingleLA. Characterization of Human Milk Donors. 

JHumLact.2007;23(4):350-7. 

66. Pereira CG, Cardoso MVML, Silva GRF, Bezerra MGA. How and why to be 

human milk donor? Online Braz J Nurs [online], Niterói (RJ),2008,7(3). Available 

from: <http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/j.1676-

4285.2008.1774>. Acesso em: 22/04/2014. 

67. Rea MF, Venancio SI. Avaliação do curso de aconselhamento em amamentação 

OMS/UNICEF.J Pediatr 1999; 75(2): 112-8.  

68. Rozendo CA, Holanda JBL, Santos RCC, Valverde RC. Doação de leite humano: 

causas de perdas. Rev Enferm UERJ 2009; 17(4): 533-7. 

69. Santos DT, Vannuchi MTO, Oliveira MMB, Dalmas JC. Perfil das doadoras de 

leite do banco de leite humano de um hospital universitário. Acta. Sci. Health. Sci. 

2009; 31(1):15-21. 

70. Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Projeto Piloto de 

Implantação dos Entrepostos de Coleta de Leite Humano na Rede Básica de 

Saúde. Gerência de Programas de Saúde da Criança, 2009. 

71. Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Relatório de 

atividades de promoção, proteção e apoio à amamentação. Gerência de Programas 

de Saúde da Criança. 2010. 

72. Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC). SMSDC promove o 

aleitamento materno, com 19 títulos da IUBAAM [Internet].  

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/j.1676-4285.2008.1774
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/j.1676-4285.2008.1774


87 
 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeconteudo?article-id=3536534. Acesso: 

23/01/2013. 

73. Sierra Colomina G, García Lara N, Escuder Vieco D, Vázquez Román S, Cabanes 

Alonso E, Pallás Alonso CR. Características de las mujeres donantes de un banco 

de leche materna y relación con el tiempo de donación. An Pediatr (Barc). 2013. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2013.05.017 

74. Sierra-Colomina G, García-Lara NR, Escuder-Vieco D, Alonso-Díaz C,Esteban 

EMA, Pallás-Alonso CR. Donor milk volume and characteristics of donors and 

their children. Early Hum Dev 2014; 90 : 209–12. 

75. Silva ML, Berto NRT. Avaliação das condições de ordenha domiciliar em um 

banco de leite humano de Cascavel-PR. Monografia [Graduação em Nutrição] - 

Faculdade Assis Gurgacz - FAG; 2008. Disponível em: 

http://www.fag.edu.br/tcc/2008/Nutri%E7%E3o/avaliacao_das_condicoes_de_ord

enha_domiciliar_em_um_banco_de_leite.pdf Acesso em 22/04/2014. 

76. Silva PLN, Jorge JCT, Fonseca JR, Pereira ACA, Oliveira VGR. Perfil das mães 

doadoras de um banco de leite humano. Rev Enferm UFPE on line 2013; 

7(7):4635-40. 

77. Siqueira SR, Zoboli ELCP. A internet, a doação de leite e o voluntariado. In: XII 

Anais do Encontro Nacional de Aleitamento Materno/ENAM e II Encontro 

Nacional de Alimentação Complementar Saudável/ENACS, 19 a 23 de agosto de 

2012, Fortaleza-Ceará. 

78. Song KH, Lee YM,Chang JY, Park EY,Park SA,ChoNK, Bae CW. A report on 

operating a nationwide human milk bank in Korea. Korean J Pediatr 2010; 

53(4):488-94. 

79. Strambi M, Anselmi A, Coppi S. II profilo personale delle donatrici nella rete 

toscana delle banche dellatte umano donato. Minerva Pediatr 2012; 64(5):501-11. 

80. Teixeira RM, Viana TRF, Carneiro JL, Barros LM, Ponte BDP. Malefícios da 

amamentação cruzada. In: XII Anais do Encontro Nacional de Aleitamento 

Materno/ENAM e II Encontro Nacional de Alimentação Complementar 

Saudável/ENACS,19 a 23 de agosto de 2012, Fortaleza-Ceará. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeconteudo?article-id=2936485
http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2013.05.017
http://www.fag.edu.br/tcc/2008/Nutri%E7%E3o/avaliacao_das_condicoes_de_ordenha_domiciliar_em_um_banco_de_leite.pdf%20Acesso%20em%2022/04/2014
http://www.fag.edu.br/tcc/2008/Nutri%E7%E3o/avaliacao_das_condicoes_de_ordenha_domiciliar_em_um_banco_de_leite.pdf%20Acesso%20em%2022/04/2014


88 
 

81. Toma TS, Rea MF. Benefícios da amamentação para a saúde da mulher e da 

criança: um ensaio sobre as evidências. Cad Saúde Pública 2008; 24 (Supl.2): 

S235-46 

82. Thomaz ACP, Loureiro LVM, Oliveira TS, Montenegro NCMF, Junior EDA, 

Soriano CFR, Cavalcanti JC. The Human Milk Donation Experience: Motives, 

Influencing Factors, and Regular Donation. J Hum Lact.2008; 24(1):69-76. 

83. Venâncio SI, Martins MCN, Sanches MTC, Almeida H, Rios GS, Frias PG. 

Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil: desafios e perspectivas da 

promoção do aleitamento materno na atenção básica. Cad. Saúde Pública 2013; 29 

(11):2261-74. 

84. Victora CG, Huttly SR, Fuchs SC, Olinto MTA. The role of conceptual 

frameworks in epidemiological analysis: a hierarchical approach.Int J Epidemiol 

1997; 26: 224-7. 

85. Vieczorek AL, Wolff LDG. Evaluation of human milk banks Paraná-BR: a 

comparative study. Online Braz J Nurs [online] 2012; 11(1):89-99. 

86. Ward L, Auer C, Smith C, Schoettker PJ, Pruett R, Shah NY, Kotagal UR. The 

Human Milk Project: A Quality Improvement Initiative to Increase Human Milk 

Consumption in Very Low Birth Weight Infants. Breastfeed Med 2012; 7(4):234-

40. 

87. Weschenfelder S, Peixoto HM, Martins RGG.  Levantamento dos Aspectos sócio-

demográficos e motivacionais em doadoras de leite humano. Rev Enferm UFPE on 

line 2012; 6(2):267-73. 

88. Win NN, Binns CW, Zhao Y, Scott JA, Oddy WH.Breastfeeding duration in 

mothers who express breast milk: acohort study. Int Breastfeed J. 2006;1:28. 

89. World Health Organization. The optimal duration of exclusive breastfeeding. Note 

for the Press nº  7. Geneva: WHO, 2001. 

 

 

 

 



89 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Questionário de entrevista à mãe 

Não ler em voz alta as partes em negrito, nem em itálico. Caso a mulher não saiba ou não queiraresponder, marque 
o número 9 (nove) na casela. Caso não se aplique, ou a questão tenha sido pulada, marque o número 8 (oito) na casela  

Caso não saiba quantificar o número de vezes, marque 77(setenta e sete) na casela 
. 

                   
 Nº no mapa diário:   |___|___|Questionário:|___|___|___| 

(a) Entrevistador:__________________________ 
(b) 
Unidade:|___|___|___|___|___|___|(CFAAN,CFAGS,CFHS,CFSM

,CFAB,CMSFC,CMSSFB) 

(c) Data da Entrevista: 
|___|___|/|___|___|/|___|___| 

(d) Equipe________________________________________ 

(e) Revisto por  _____________em 
|__|__|/|__|__| 

(f) Digitador ________________________   |___|___| 

Conhecendo a mãe e o bebê                                      (g) Hora de início da entrevista: |___|___|h |___|___|min 

1)Qual o seu nome?________________________________________________________________ 

2) Qual sua idade?  |___|___| anos 

3) Como se chama o seu bebê? _______________   0.Sexo Masculino1.Sexo Feminino  |___| 

4)Quantas vezes o/a(nome do bebê) já foi consultado nesta unidade?  |___|___| vezes 

5) Qual a data em que (nome do bebê) nasceu?|___|___| / 
|___|___|/|___|___|___|___| 

|___|___| meses 

6)Com quantas semanas de gravidez (nome do bebê)nasceu?_____ 0.A termo 1.Pré-termo  |___| 

7)Em que hospital nasceu? _________________________________ 0.Não HAC   1. HAC |___| 

8)O seu parto foi normal ou cesariana?   0. Normal (ou fórceps)     1. Cesariana      |___| 

9) Quantos filhos você tem, contando com este? (se primípara, vá para 11) |___|___|  

10)Você amamentou seu último filho, antes do(a) (nome do bebê)? Por quanto tempo? 

   |___|___| meses |___|___| dias    0.Não1.Menos de 6 m 2.6m a 1 ano3.Mais de 1 ano 

|___| 

11)Você tem companheiro?0. Não (vá para 13)1. Sim      |___| 

12)Você vive com ele?0. Não     1. Sim      |___| 

13)Quantas pessoas moram na sua casa, contando com você e o bebê? |___|___| 

14)A sua mãe ou sogra (também)  mora(m) com você?   0.Não 1.Mãe   2.Sogra3.Ambas |___| 

15)Qual a sua cor de pele/raça?(ler as opções) 
1. Branca     2. Parda   3. Preta 4. Amarela  5. Indígena |___| 

16) Você estuda?                                         0. Não             1. Sim      |___| 

17) Qual o último ano que você completou na escola? 0. Nunca estudou |___| ano 

18) Do ensino:     0. Nunca estudou1. Fundamental   2. Médio   3. Superior |___| 

19) Você tem algum trabalho em que ganhe dinheiro atualmente?0. Não 1.Sim      |___| 
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20)Qual o seu trabalho ou atividade atual?           1.Estudante2.Funcionária pública 

     3.Empregada (não f. pública)4.Autônoma (vá para 22)    5. Empregadora(vá para 22)  

     6.Dona de casa (vá para 23)    7. Desempregada(vá para 23) 

|___| 

 

21) Você agora está em licença maternidade?0. Não     1. Sim  |___| 

22) Qual costuma ser seu horário de trabalho (ou estudo)?  __________________________   

0.Tempo parcial(até 4h/dia) 1.Tempo integral  (>7h/dia)    2.Outro_________________  
|___| 

23)Você tem outra fonte de renda, como:(ler as opções) 1.pensão,       2. aposentadoria, 

         3.biscate,         4.bolsa família?     5. outro______________________  0. Não 
|___||___| 

24) Quanto você ganha ao todo por mês?R$|___|___|___|___|___|,|___|___|                
(ou) 

|___|___| S.M. 

25) Quem é o chefe da família?1. Você (a própria mulher)2. O companheiro   

3. Outra pessoa da família4. Outro__________________________________ 
|___| 

26) Qual a renda total da família?                 R$|___|___|___|___|___|,|___|___|               
(ou) 

|___|___| S.M. 

27) Onde você mora?   1. Bairro   2. Comunidade (favela)   3. Outro___________________ |___| 

Assistência à saúde e estilo de vida  

28)Você fez pré-natal?0.Não(vá para 33)             1.Sim      |___| 

29) Onde?1.Nesta unidade básica     2.Noutra unidade básica (SUS)    3.Hospital (SUS)             

.4.Serviço particular           5.Outro____________________________________ 

|___| 

30) Quantas consultas de pré-natal você fez?    0.6 ou maisconsultas1.1 a 5consultas |___| 

31) Durante o pré-natal, orientaram você sobre amamentação? 0. Não (vá para 33) 1.Sim |___| 

32) Esta orientação foi na consulta, em grupo, ou em visita à sua casa? 1.Na consulta  

2. Em grupo/palestra    3. Na visita domiciliar     4. Outro_______________________ 

|___||___| 

|___| 

33) Alguém desta unidade explicou que o bebê quando nasce deve mamar só no peito?   

0.Não    Sim, até que idade? 
           |___| meses 

34) Alguém desta unidade mostrou como colocar o bebê no peito para mamar? 0.Não  

1.Sim 

|___| 

35) Alguém desta unidade explicou que o bebê deve mamar quando quiser?  0.Não  1.Sim |___| 

36) E explicaram como tirar o leite de peito com as mãos (ou com a bomba), se precisar?  

0. Não  1.Sim, só com as mãos        2.Sim, só com a bomba        3.Sim, ambos 

 

|___| 

37) Alguém desta unidade orientou que não se deve dar mamadeira ao bebê?0. Não  1.Sim      |___| 

38) Você acha que esta unidade de saúde está ajudando (ou ajudou) você a amamentar?  

0.Não 1.Mais ou menos        2. Sim |___| 

39) E você sabe me dizer quanto o/a (nome do bebê) pesava quando nasceu?  

0.Peso normal(2500g ou mais)1.Baixo peso(menos que 2500g) 
|___| 
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40) O/a (nome do bebê) quando nasceu apresentou algum problema que tenha precisado 

ficar internado em berçário?   00. Não       Sim, por quanto tempo? 

 

|___|___| dias 

41) Quando o/a (nome do bebê) nasceu, quanto tempo demorou até ir ao peito para 
mamar  

       pela primeira vez?   0.Nunca mamou   1.Na primeira hora de vida   2.Após uma hora                  |___| 

42) Quando o/a (nome do bebê) teve alta da maternidade, estava:  (ler as opções) 

1.mamando só no peito,    2.no peito e recebia complemento (ou)       3.não estava 
mamando? |___| 

43) Quem cuida do/a (nome do bebê) na maior parte do tempo?1.Você       2.Sua mãe 

3.Sua sogra    4. Seu companheiro     5.Irmã(o) do bebê6. Outro_________________ |___| 

44) O/a (nome do bebê) está na creche?0. Não   1. Sim |___| 

45) Você está usando algum método para evitar nova gravidez? (não ler as opções) 
0.Não (vá para 47) 

1. Minipílula/micropílula  
2. Pílula anticoncepcional comum 
3. Injetável  
4. Preservativo (camisinha)  
5. Dispositivo Intra Uterino (DIU)  
6. Fez ligadura   
7. Amamentação exclusiva (amenorréia lactacional) 
8. Outros ______________________________________________ 

 
|___| 

 
|___| 

 
 

46)Quem indicou esse método?    1.Médico   2.Enfermeiro    3.A própria4.Outro leigo   

5. outros_____________________________________________________________ 
|___| 

47) Você fuma atualmente? 0.Não        Sim, quantos cigarros por dia?  
|___|___| 

48)Você bebe bebida alcoólica?0.Não         Sim, quantas vezes por semana?  |___|___| 

49) No geral, você diria que a sua saúde é:      1. Boa      2.Mais ou menos   3.Ruim |___| 

Alimentação do bebê e doação de leite 

50) De ontem de manhã até hoje de manhã, o/a (nome do bebê) tomou leite de peito? 

0. Não  (vá para 52)1. Sim    |___| 

51) Quantas vezes, mais ou menos?     (vá para 54)  |___|___| 

52) Desde que idade o/a (nome do bebê) não está mais mamando no peito? 
|__|__|m 

|__|__|dias 

53) Por que não está mais no peito? 1.Pouco leite/leite fraco/chorava muito2.Trabalho 

3.Não quis mais pegar o peito     4.Outro____________________________________ 
|___|       |___| 

54)Como está sendo (foi) a amamentação para você?0. Não amamentei (vá para 56) 

1.Muito bom2.Bom3.Mais ou menos 4.Ruím |___| 

55)Durante a amamentação do/a (nome do bebê) você teve:(ler as opções)1. Muito leite, 

2.Bico do peito rachado,3.Peito empedrado, ou          4.Mastite? 

5. Outro____________________________________________________  0.Nenhum  

|___||___| 

     |___|     |___| 

56)De ontem de manhã até hoje de manhã, ele/a tomou água?  0. Não     1. Sim      |___| 
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57)De ontem de manhã até hoje de manhã, ele/a tomou chá?  0. Não     1. Sim      |___| 

58) De ontem de manhã até hoje de manhã, ele/a tomou suco de fruta?0. Não     1. Sim      |___| 

59)De ontem de manhã até hoje de manhã, ele/a tomou outro leite? 0. Não     1. Sim      |___| 

60)De ontem de manhã até hoje de manhã, ele/a comeu fruta?          0. Não     1. Sim      |___| 

61) De ontem de manhã até hoje de manhã, ele/a comeu sopa ou papa de legumes? 

 0. Não     1. Sim      |___| 

62) De ontem de manhã até hoje de manhã, ele/a comeu comida de panela? 0. Não     1. 
Sim      |___| 

63)  Alguma destas coisas (como água, chá, suco, leite, sopa) foi dada na mamadeira ou 

chuquinha?0. Não     1. Sim      |___| 

64)  O/a (nome do bebê) está chupando chupeta? 0. Não   1. Sim |___| 

65) Desde que o/a (nome do bebê)nasceu, você amamentou alguma outra criança sem ser 

seu  filho/a? 0.Não  (vá para 69)   Sim, quantas crianças?   
|___| 

66) Esta(s) criança(s) era(m) filha(s) de quem?        1.De uma parente (irmã, prima, etc.)     

2.De uma amiga ou vizinha    3.De alguém que eu não conhecia bem (no hospital,etc) 

4.Outra ______________________________________________________________ 

|___||___| 

 

67) Por que você amamentou esta(s) criança(s)?     1.A mãe não tinha leite/ pouco leite          

        2.A mãetrabalhava fora     3.Eu estava cuidando da criança 

        4. A mãe estava doente5. Outro____________________________________ 

|___||___| 

 

68) Quantas vezes (mais ou menos) você amamentou esta(s) criança(s)? |___|___||___|__
_| 

69)  O/a (nome do bebê)foi amamentado alguma vez por outra pessoa?    

0.Não (vá para 73)      Sim, quantas pessoas?   
|___| 

70) Quem era(m) esta(s) mulher(es) que amamentou(aram) o/a (nome do bebê)?  

1. Uma parente (irmã, prima, etc.)                 2. Uma amiga ou vizinha  

3.Uma pessoa que não eu conhecia bem (no hospital, etc.) 

             4. Outra ________________________________________________________ 

|___||___| 

 

71)  Por que esta mulher amamentou (nome do bebê)?  1.Eu não tinha leite/ pouco leite          

        2. Eu trabalhava fora        3.Ela estava cuidando do meu filho/filha 

        4. Eu estava doente5. Outro_______________________________________ 

|___||___| 

 

72) Quantas vezes (mais ou menos) (nome do bebê)foi amamentado por ela? |___|___| 

73) Você sabia que nesta unidade tem posto de recebimento de leite humano para quem 
quer doar leite?          0.Não              1. Sim 

|___| 

74) Desde que (nome do bebê) nasceu,você alguma vez doou seu leite para o banco de leite 

de um hospital, ou para o posto de recebimento desta unidade?             0. Não 

      1. Sim, BLH  (vá para 76)   2. Sim, posto de recebimento (vá para 76)           

 

|___||___| 

75) E você tinha vontade de doar (ter doado) o seu leite?        0. Indiferente/ não sei 

  a.Não, por que? 1.Pouco leite 2.Falta de tempo    3.Outro_____________________       

a.|___||___| 

b.|___||___| 
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b.Sim, por que?     4.Muito leite 5.Para ajudar         6.Outro_____________________       

76) Você tem alguma dúvida ou dificuldade em relação à doação de leite? 

     0.Não    1.Falta de tempo          2.Como fazer a ordenha3. Como estocar o leite 

     4.Como transportar o leite até o PRLHO        5.Medo de doar e faltar leite para o filho 

     6.Outro_______________________________________________________________ 

     (se não doou seu leite, vá para 86)     (se só doou para PRLHO, vá para 81) 
|___| 

77) Quantas vezes (mais ou menos) você doou seu leite para o banco de leite do hospital? |___|___| 

78)O (nome do bebê)tinha que idade quando você começou a doar seu leite para o banco 

de leite do hospital? 
|__|__|m 

|__|__|dias 

79)O (nome do bebê)tinha que idade quando você parou de doar seu leite para o banco de 

leite do hospital?0.Não parei (vá para 81, ou se só doou para BLH, vá para 85) 
|__|__|m 

|__|__|dias 

80)E por que parou de doar?0.Pouco leite 1.Falta de tempo2.Tive alta do hospital 

      3.Outro________________________________     (se só doou para BLH, vá para 85) |___| 

81)Quantas vezes você doou seu leite para o posto de recebimento desta unidade? |___|___| 

82)O/a(nome do bebê)tinha que idade quando você começou a doar seu leite para o posto 

de recebimento daqui? 
|__|__|m 

|__|__|dias 

83)E você ainda doa leite para o posto de recebimento?    0.Ainda doa  (vá para 85)  Não, 

ele/ela tinha que idade quando você parou de doar seu leite para o posto daqui? 

|__|__|m 

|__|__|dias 

84)E por que parou de doar?0.Pouco leite 1.Falta de tempo    2.Outro________________     |___| 

85)O que te motivou a doar o seu leite? (não ler as opções) 
1. Altruísmo: vontade de ajudar/generosidade      
2.   Necessidade da mãe: dor na mama/mama ingurgitada/excesso de leite 
3.   Necessidade do próprio bebê que estava internado 
4.   Outro: ___________________________________________________________ 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

86)Alguém te incentivou a doar o seu leite?0. Não         Sim, quem?         1.Um parente       

2.Amigo(a) ou vizinha     3.Profissional desta unidade     4.Profissional do hospital 

       5.Outro ___________________________________________________________ 

 

|___| 

|___| 

87) Você já ouviu falar sobre doação de leite humano pela televisão, rádio, jornal, internet 

ou de outro jeito?  (ler devagar as opções)0. Não   Sim,  1.TV       2.Rádio3.Jornal4.Internet       

5.Cartazes      6. Outro ___________________________________________ 

 

|___||___| 

 |___|     |___| 

88) Você acha que a doação de leite materno é importante?     0. Não 

Sim, para quem?  1.Para o bebê que recebe o leite2.Para a mãe que doa 

3.Para o hospital/unidade    4. Outro________________________________________ 

|___| 

|___| 
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89) O que você acha que pode ser feito para melhorar a doação de leite?______________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ Muito obrigada!!! 
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ANEXO 2 

 

Questionário de Entrevista à Chefia do PRLHO 

                                                                                                                                 

QUESTIONÁRIO |___| 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO                         
Preencher 8, 88 ou 888 para não se aplica, 9, 99 ou  999  para não informado.  

I. Identificação do questionário 

1. Unidade(CFAAN,CFAGS,CFHS,CFSM,CFAB,CMSFC,CMSSFB)|___|___|___|___|___|___|AP|___|___| 

2. Data da entrevista 

|___|___|/|___|___|/|___|___| 

3. Entrevistador______________________     |___|___| 

4. Revisado por  ___________________________      

|___|___| 

5. Digitador _______________   |___|___| 

II. Dados sobre o gestor e a unidade 

6. Qual é o seu nome? (completo) 

7. Qual a sua função nesta unidade?        1. Diretor/gerente da unidade  

                                                                    2. Outro______________________________________ 

|___| 

8.Há quanto tempo você exerce esta função?|___|___| anos  ou|___|___| meses 

9. Quantas equipes de ESF funcionam nesta unidade?           |___|___| 

10. Qual a população coberta por esta unidade?  |__|__|__|__|

__| 

11. Quantos profissionais de saúde consultam crianças menores de um ano nesta unidade?     

|___|___|___| 

12. Quantas crianças menores de um ano foram consultadas nesta unidade no mês passado?    

|___|___|___| 

13. Há quanto tempo funciona o Posto de Recebimento de LHO?                  |___|___| anos  e  |___|___| 

meses 

14. Qual o BLH de referencia? (MFM,MHP, MCD, MAF) |___|___|___| 

15. Qual o horário de funcionamento do PRLHO?  

 

2ª f  a 6ª f das |___||___| às |___||___| 

Sáb das  |___||___| às |___||___|  

16. Quantos profissionais desta unidade estão envolvidos com o PRLHO?      |___|___| 
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17. De que categorias profissionais?    1.Tec/aux.enf     2. Enfermeiro     3. ACS 

      4. Outro_______________________________________________ 

|___| |___| 

|___| |___| 

18. Existe registro dos dados relativos ao PRLHO?      0. Não (vá para a 23)1. Sim |___| 

19. Qual a forma de registro?   1.Prontuário eletrônico    2.Caderno    3.Ficha da doadora.                                

4. Outro__________________________________________________         

|___| 

20. Eu poderia receber uma cópia do registro relativo ao último mês?   0. Não  1. Sim  

21. Quais os dados registrados da doadora?     1.Nome         2.Endereço      3. Telefone 

   4.Equipe       5.Exames da doadora:HIV|___|   VDRL|___| Hemograma completo|___| 

   6. Data da última entrega do leite                7.Data da primeira coleta no frasco                   

   8.Outro(s)________________________________________________________________                            

 

|___| |___| 

|___| |___| 

|___| |___| 

|___| |___| 

22. Quais os dados registrados da criança?   1. Nome        2. Data de nascimento 

      3. Peso do bebê      4.Tipo de aleitamento do bebê      

      5 .Outro(s)________________________________________________________________ 

|___|   |___| 

|___|   |___| 

|___|  

23. Quais os critérios utilizados por esta unidade para que uma nutriz possa ser doadora?   

  0. Nenhum     1.Exame de VDRL    2. Exame de HIV     3.Hemograma completo     

  4. Estar amamentando e/ou ordenhando leite para o próprio bebê 

   5. Não uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação    6.Mãe saudável 

   7. Tabagismo até 10 cigarros/dia  8. Não uso de drogas    9.Não uso de bebidas alcoólicas 

|___|   |___| 

|___|   |___| 

|___|   |___| 

|___|   |___| 

24. Existe acompanhamento da saúde da paciente doadora de leite humano?  0. Não    

      Sim, como?  1. Pelo resultado dos exames    2. Outro___________________________ 

 

|___| 

25. A unidade monitora o ganho de peso do bebê das mães doadoras?   

       0.NãoSim, como? 1. registro na ficha da doadora a cada doação 

       2. registro na caderneta da criança a cada doação  3. Outro_______________________ 

 

|___| 

26.  Quantas mães doaram leite materno nos últimos 2 meses a este PRLHO? |___|___| 
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27. Quais as formas utilizadas pela unidade para captação de doadoras de LHO?   

       1. Consulta de pré-natal         2.Visita do ACS no pós parto      3.Visita de puerpério      

       4. Acolhimento mãe-bebê      5. Consulta com Enfermeira        6. Consulta médica 

       7. Outro(s)______________________________________________________________ 

 

|___|     |___| 

|___|     |___| 

|___|    |___| 

28. É utilizada alguma estratégia na comunidade para captação de doadoras de LHO?  

0. Não   1. Sim, qual(is)?_________________________________________________ 

 

|___|     

29. Quem traz o leite doado até a unidade?  

     1.Tec/aux.enf     2. ACS   3. A doadora  4. Familiares da doadora 

     5. Outro_______________________________________________________ 

 

|___|    |___|   

|___|   |___| 

30. O leite é transportado em caixa isotérmica, isto é, caixa de PVC com mesma função do 

isopor para controle da temperatura?0. Não   1. Sim 

 

|___| 

31. O leite é transportado com gelo reciclável ou geloc?0. Não   1. Sim |___| 

32. O leite é transportado com uso do termômetro para controle da temperatura? 

0. Não   1. Sim 

 

|___| 

33. Há estoque na unidade de vidros apropriados para coleta de leite humano? 

0. Não   1. Sim 
|___| 

34. É disponibilizado gorro para a doadora?                                0. Não   1. Sim |___| 

35. É disponibilizado máscara para a doadora?                           0. Não   1. Sim 
|___| 

36. É disponibilizado avental fenestrado para a doadora?          0. Não  1. Sim |___| 

37. A doadora é orientada quanto à prática de higienização e anti-sepsia das mãos?  

0. Não   1. Sim 
|___| 

38. É feito o controle da validade do leite cru que chega ao PRLHO?       0. Não     

      Sim, como?     1.Por planilha         2.Por disposição no freezer            3.Pelo rótulo 

     4. Outro ___________________________________________________________ 

 

|___|  

|___| 

39. Os rótulos dos vidros com leite doado têm chegado com identificação da doadora, data e 

hora da primeira coleta?  

0. Não        1. Identificação da doadora        2. Data da 1ª coleta        3. Hora da 1ª coleta 

|___| 

|___|  

|___| 
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40. Como o leite armazenado no PRLHO é enviado ao BLH?    

1. viatura da CAP com funcionário do BLH  2.viatura da CAP com motorista   3. viatura da CAP 

com responsável por outras atividades  também 

4. viatura da OSS com administrativo da CF 5. viatura do BLH com técnico do BLH 

5. viatura do BLH com motorista       6. Outro_____________________________________ 

 

|___|  

|___| 

|___| 

41. Com que frequência ocorre o envio do leite do PRLHO para o BLH? 

     0. quando a unidade solicita           1. semanal           2. outro______________________ 

 

|___| 

42. Por ocasião do transporte, há controle, em planilha, da temperatura do LHO e do horário 

da saída do PRLHO e da chegada no BLH (não ultrapassando 6 horas)? 

0. Não  1.Sim, do horário  2. Sim, da temperatura  3. Sim, ambos 

 

|___| 

43. Essa planilha de controle de tempo de transporte e temperatura (ou a sua cópia) é 

deixada no banco de leite?0. Não              1.Sim 

 

|___| 

44. Qual a periodicidade do descongelamento dos freezers?   

      1.semanal        2. quinzenal        3. mensal         4.outro___________________________ 

 

|___| 

45. O descongelamento dos freezers é registrado?  0. Não              1.Sim |___| 

46. É utilizado o termômetro para monitorar a temperatura do freezer?    0. Não  1.Sim |___| 

47. Há um mapa de verificação de temperatura? 0. Não          1.Sim |___| 

48.Com que frequência é preenchido?(pedir para observar o mapa)           

  1. diário                                                 2. dias alternados 

  3. apenas no dia em que a pessoa responsável pelo PRLHO está na unidade 

  4.outro_______________________________________ 

 

|___| 

49. O mapa é assinado e rubricado?0. Não              1.Sim |___| 

50. O BLH dá algum retorno sobre o que foi feito com o leite humano enviado?  

0. Não (vá para pergunta 54) 1.Sim 

|___| 

51. Quantos litros de leite foram enviados no bimestre anterior pelo PRLHO para o BLH?   _____ 

|___|___| 

_____ 

|___|___| 
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52. Quantos litros de leite enviados pelo PRLHO foram aproveitados pelo BLH no bimestre 

anterior?  

_____ 

|___|___| 

_____ 

|___|___| 

53. Quantos litros de leite enviados pelo PRLHO foram desprezados pelo BLH no bimestre 

anterior? 

_____ 

|___|___| 

_____ 

|___|___| 

54. Cite os fatores que facilitam as atividades do posto de recebimento de leite humano ordenhado 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

55. Cite os fatores que dificultam as atividades do posto de recebimento de leite humano ordenhado 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

56. Você gostaria de fazer alguma sugestão para melhorar a efetividade do PRLHO?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Muito obrigado!!! 
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ANEXO3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - MÃE 

 
Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa: “Avaliação dos 

fatores associados e prevalência da doação de leite materno por usuárias de unidades 
básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro”, de responsabilidade da pesquisadora 
Maria Inês Couto de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense. 

 O estudo pretende avaliar os Postos de Recebimento de Leite Materno 
Ordenhado do Município do Rio de janeiro. 

 Queríamos pedir o seu consentimento para fazer uma entrevista, quando serão 
feitas perguntas sobre você e sobre o que você pensa da doação de leite materno. Suas 
respostas serão anotadas pelo entrevistador e os dados dos questionários serão 
digitados, sendo estes questionários descartados definitivamente após um período de 
cinco anos. Você talvez não se beneficie diretamente desta pesquisa, mas ela pretende 
contribuir com informações e sugestões para melhorar os serviços de captação de leite 
humano ordenhado. Não há riscos na sua participação nesse estudo, suas respostas 
serão confidenciais, e o seu nome não será divulgado em qualquer hipótese. Os 
resultados do estudo serão apresentados em conjunto, não sendo possível identificar as 
pessoas que participaram da pesquisa. 

 Você tem direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se 
recusar a participar, ou parar de participar dela a qualquer momento, sem que isto 
prejudique você em nada.  

Eu, ____________________________________________________________________, 

RG no _______________________________, declaro ter sido informada e concordo em participar, 

como voluntária, desta pesquisa. 

Representante legal, em caso de mãe adolescente (menor de 18 anos) não emancipada.  

_________________________________________________ RG no 

___________________. 

 

Assinatura da paciente (ou seu responsável legal) 

Rio de Janeiro, _______ / _______ / _______ . 

_______________________________________________________________________ 

Em caso de dúvida, entrar em contato com Maria Inês Couto de Oliveira, telefone 2629-9342, E-
mail marinesco@superig.com.br, ou com Tatiana Meneses, E-mail: 
menesestatiana2012@gmail.com, telefone 9637-7069, ou através do Comitê de Ética em Pesquisa 
SMS-RJ à Rua Afonso Cavalcanti 455/710, Cidade Nova. Tel.: 3971-1463 (de 2ªf a 5ªf das 9h às 
13h). E-mail: cepsmsrj@yahoo.com.br 

 

 

 

mailto:marinesco@superig.com.br
mailto:menesestatiana2012@gmail.com
mailto:cepsmsrj@yahoo.com.br
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ANEXO 4 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PROFISSIONAL 

 
 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “Avaliação 
dos fatores associados à doação de leite materno por usuárias de unidades básicas de 
saúde da cidade do Rio de Janeiro”, de responsabilidade da pesquisadora Maria Inês 
Couto de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense.O estudo pretende avaliar os 
Postos de Recebimento de Leite Materno Ordenhado do Município do Rio de Janeiro. 

 Queríamos pedir o seu consentimento para fazer uma entrevista, quando serão 
feitas perguntas sobre a unidade que sedia o Posto de Recebimento de Leite Materno 
Ordenhado e sobre as atividades deste serviço. Suas respostas serão anotadas pelo 
entrevistador, não podendo ser garantida a não identificação do questionário pela posição 
de gerência ocupada pelo entrevistado. Os dados dos questionários serão digitados, 
sendo estes questionários descartados definitivamente após um período de cinco anos. 
Esta pesquisa pretende contribuir com informações e sugestões para melhorar os 
serviços de captação de leite humano ordenhado. Você poderá futuramente ser 
beneficiado pela melhoria da qualidade da assistência, e os riscos da sua participação 
nesse estudo se limitam a algum embaraço que porventura perguntas da entrevista 
possam gerar.Suas respostas serão confidenciais, e o seu nome não será divulgado em 
qualquer hipótese. Os resultados do estudo serão apresentados em conjunto.  

 Você tem direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se 
recusar a participar, ou parar de participar dela a qualquer momento, sem que isto 
prejudique você em nada.  

Eu, ____________________________________________________________________, 

RG no ________________________________, declaro ter sido informado(a) e concordo em participar, 

como voluntário(a), desta pesquisa. 

 

Assinatura do(a) profissional de saúde 

Rio de Janeiro, _______ / _______ / _______ . 

_______________________________________________________________________ 

Em caso de dúvida, entrar em contato com Maria Inês Couto de Oliveira, telefone 2629-9342, E-
mail marinesco@superig.com.br, ou  com Tatiana Meneses,E-mail: 
menesestatiana2012@gmail.com, telefone 9637-7069, ou através do Comitê de Ética em 
Pesquisa SMS-RJ à Rua Afonso Cavalcanti 455/710, Cidade Nova. Tel.: 3971-1463 (de 2ªf a 5ªf 
das 9h às 13h). E-mail: cepsmsrj@yahoo.com.br.  

 

mailto:marinesco@superig.com.br
mailto:menesestatiana2012@gmail.com
mailto:cepsmsrj@yahoo.com.br
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ANEXO 5 

 

 

 


	A composição do leite materno é alterada ao longo de cada mamada e do tempo de vida do recém nascido. No início da amamentação é secretado o colostro, com maior concentração de proteínas e menor quantidade de gordura quando comparado com o leite madur...
	Foi observado que a distribuição de 50 litros de leite humano em um mês pode representar uma redução de 35% do tempo de internação esperado para recém-nascidos de risco (Boccolini & Almeida, 2011). Para estes recém-nascidos de risco internados, a adeq...
	1.3 Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado
	Contudo, os estoques de leite humano da rede de bancos de leite humano da cidade do Rio de Janeiro ainda são insuficientes para atender à demanda de recém-natos de risco internados. Durante mais de quinze anos ocorreu uma parceria entre o Corpo de Bom...
	Os postos de recebimento de leite humano ordenhado incentivam as nutrizes a doar o seu leite, recolhem o leite materno na casa das doadoras, e o mantém no freezer na temperatura adequada até que este seja enviado ao banco de leite humano mais próximo,...
	O projeto de PRLHO teve início em 2007, no Centro Municipal de Saúde do Sereno, Paz e Fé, situado na Penha, que se articulou com o BLH do Hospital Municipal Herculano Pinheiro. As atividades deste projeto incluíam a sensibilização das nutrizes da área...
	Em 2010, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) expandiu essa proposta investindo na abertura de mais nove Postos de Recebimento de Leite Humano do Município do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ, 2010). Estes PRLHO dispõem ...
	A Portaria 4279 de 30/12/2010, que estabelece as diretrizes para organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, afirma que a atenção primária à saúde é o primeiro nível de atenção com função resolutiva dos cuidados primários sobre os problem...
	Nas unidades primárias é realizado o estímulo às nutrizes para doarem seu leite. Antes da doação, é verificado se há o atendimento aos requisitos relacionados aos exames laboratoriais e aos hábitos de vida. Entre os exames laboratoriais, são exigidos:...
	1.4 Avaliação
	2. A doação de leite materno: revisão estruturada da literatura
	Foram selecionados para leitura do texto completo 20artigos cujo tema era a doação de leite materno. Um artigo foi excluído, pois descrevia o perfil de gestantes e puérperas doadoras e não doadoras em conjunto (Neves et al, 2011). Foram incluídos 12tr...
	Foram classificados como descritivos os artigos que buscavam caracterizar o perfil das doadoras, como analíticos os artigos que estimavam medidas de associação e como estudos de operacionalização os que exploravam aspectos operacionais dos bancos de l...
	A maior parte destes estudos investigou bancos de leite humano, um teve como objeto um posto de coleta de leite humano situado num hospital (Rozendo et al,2009) e um apresentou um relato de experiência de uma unidade de saúde da família que captava e ...
	2.1 Estudos descritivos do perfil das doadoras
	Foram estudadas onze doadoras do banco de leite de um hospital público de Fortaleza-CE numa pesquisa exploratória, descritiva, realizada em 2003, onde se observou que o início da doação de leite materno decorreu principalmente do ingurgitamento mamári...
	Foi realizado um estudo no banco de leite humano de Maringá, Paraná, em 2004, sobre o perfil socioeconômico de 443 doadoras. Em sua maioria, as doadoras possuíam idade entre 20 e 34 anos, mais de 8 anos de estudo, eram economicamente ativas, tinham re...
	Santos et al (2009) realizaram um estudo transversal, em 2005, com 91 doadoras externas do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário de Londrina, Paraná, com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico das doadoras de leite desse hospital. Ho...
	Em um banco de leite de Fortaleza-CE, entre 24 doadoras, foi observado que a maior parte se tornou doadora por meio das orientações prestadas durante telefonemas ao banco de leite humano, telefone este divulgado por meio de folder. O fator mais import...
	Dois bancos de leite humano da rede pública de saúde do Distrito Federal tiveram 36 doadoras e ex-doadoras de leite materno investigadas por estudo transversal realizado em 2005 e 2006. O motivo para doação de leite mais referido foi altruísmo (91,7%)...
	Em um banco de leite de Minas Gerais, no ano de 2009, foram estudadas 19 doadoras de leite humano, das quais 36% foram indicadas a procurar o banco de leite por profissionais do hospital, 21% por pais de receptores, 21% por profissionais da saúde, 11%...
	Introdução
	Os Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) surgiram em função da necessidade de aumentar os estoques de leite humano dos Bancos de Leite Humano (BLH) da cidade do Rio de Janeiro, destinados aos recém-natos de risco internados em unidad...
	O Rio de Janeiro possui 195 unidades de atenção primária à saúde distribuídas pelas dez áreas de planejamento do município (SMSDC-RJ, 2013). Os PRLHO foram criados com o intuito de viabilizar a doação de leite materno por nutrizes assistidas por unida...
	O primeiro PRLHO iniciou suas atividades em 2007, por meio de parceria desenvolvida entre o Centro Municipal de Saúde do Sereno, Paz e Fé, situado na Penha, e o BLH do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro. As atividades deste PRLHO incluíam a sensi...
	Em 2010, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro expandiu essa proposta investindo na abertura de mais nove postos, formando os Postos de Recebimento de Leite Humano do Município do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ, 2010).
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