


O leite tem tudo o que o bebê precisa até os 6 

meses de idade, inclusive água

Protege a criança de diarreias,

infecções respiratórias e alergias

Reduz em 13% a mortalidade em

crianças menores de 5 anos*

Reduz o risco de desenvolver hipertensão, colesterol 

alto, diabetes e obesidade na vida adulta

* Revista Lancet 2003



Qualquer quantidade

de leite pode ajudar

Dependendo do peso do bebê, 1 ml de

leite é suficiente para nutrir 1 recém-nascido
a cada refeição

Cada pote de 300ml de leite humano

pode ajudar até 10 recém-nascidos

O pote não precisa estar cheio para ser

levado ao Banco de Leite Humano 



Toda mulher que amamenta é uma 

possível doadora de leite materno

Objetivo é estimular doações durante 

todo o ano e não apenas nos períodos 

de campanha, em que o volume de 

leite doado aumenta



330 mil crianças nascem prematuras todos

os anos e precisam da doação de leite

Ano passado, 60% dos bebês 

prematuros ou de baixo peso 

receberam a doação de 

leite humano

A doação ajuda bebês prematuros 

ou de baixo peso (menos de 2,5 kg), 

internados em UTI neonatal e que 

não podem ser amamentados 

diretamente no seio da mãe



Brasil registra redução 

de 5% no número de 

doadoras nos quatro 

primeiros meses do ano



Ainda não há 

evidências sobre a 

transmissão do 

coronavírus através 

da amamentação

Mesmo em meio à pandemia, mulheres saudáveis
podem continuar doando e ajudando a salvar vidas

A doação deve ser evitada se a mulher tiver sintomas
de gripe ou morar com alguém que apresente sintomas

É preciso verificar no posto de coleta mais próximo
a necessidade de agendamento para evitar 
aglomerações e orientações para coleta segura

O leite humano doado é processado e passa
por um rigoroso controle de qualidade para ser
distribuído aos bebês internados nas unidades neonatais

Os bancos de leite estão preparados para 

garantir a coleta de leite de forma segura



Brasil possui a maior e mais complexa 

Rede de Banco de Leite Humano do mundo

Todos os estados e o 

DF têm pelo menos 

1 banco de leite

224
Bancos de Leite 

Humano

217
Postos de Coleta



Campanha Nacional de 

Doação de Leite Materno 

SLOGAN: Doe leite materno. 

Nessa corrente pela vida,

cada gota faz diferença

VEICULAÇÃO: maio de 2020

PÚBLICO-ALVO: gestantes, lactantes e 
profissionais de saúde

MEIOS DE DIVULGAÇÃO (mídia gratuita): 
Internet, TV, rádio, revistas, jornais, redes 

sociais, mídia exterior e mobiliário 

urbano








