INCENTIVO DE DOAÇÃO DE LEITE
MATERNO
ESTÁ AMAMENTANDO OU CONHECE ALGUÉM QUE ESTÁ? INCENTIVE A DOAÇÃO.
UM POUQUINHO DO QUE VOCÊ DOA É TUDO PARA QUEM PRECISA.

A Irmandade da Santa Casa de Ouro Preto, Hospital Amigo da Criança, incentiva o aleitamento
materno exclusivo até o 6º mês de vida. O mesmo oferece todos os nutrientes necessários para o
crescimento, desenvolvimento do bebê, proteção imunológica e fortalecimento do vínculo familiar,
além de auxiliar no desenvolvimento neurológico e psicológico da criança. O banco de leite humano
(BLH) da instituição recebe recém-nascidos e prematuros com baixo peso ou de mães que possuem
dificuldade para amamentar ou que não podem amamentar. Visando isso o BLH necessita ter sempre
em seu estoque o leite materno pasteurizado. Nos últimos meses o nº de doaras não está sendo
suficiente para manter este estoque de leite. Precisamos aumentar esse número para salvarmos
vidas, oferecermos o alimento ideal, acelerarmos o ganho de peso e reduzirmos o tempo de
internação. Assim o recém-nascido retornará mais breve ao seu lar.
Doe leite Materno! Você que está com excesso na produção de leite. Para doar, a mulher não deve
ser fumante, consumidora de bebida alcoólica ou fazer uso de medicamentos que contra indiquem a
amamentação. Também é necessário que todos os exames de pré-natal sejam negativos.
O Banco de Leite realiza a coleta domiciliar, assim, os frascos são recolhidos nas próprias casas,
uma vez por semana, pela Guarda Municipal e alunos do curso de Nutrição da UFOP, membros do
Projeto Mãe de Leite, que é um projeto de extensão da Escola de Nutrição. Caso seja do interesse da
doadora, ela também poderá procurar diretamente o banco de leite.
E quem não amamenta pode ajudar doando potes de vidros com tampa plástica, não
importa o tamanho. Entre em contato com o BLH ou o serviço de Nutrição Clínica da Santa
Casa através do Tel: 3551- 1133, Ramal 20 ou 243
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