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Recorde de doação de leite 
para bebês do Hospital 
Guilherme Álvaro, em 
Santos, é resultado do 
empenho da equipe do 
Banco de Leite da unidade

esde dezembro, o Banco de Leite do 
Hospital Guilherme Álvaro, em 
Santos, mantém cerca de 50 litros 
de leite em estoque, marca jamais 
atingida desde sua criação, em 
2007.  No último dia 5, havia 47 
litros em estoque. “Esse número é 
muito bom, porque conseguimos 
atender  toda a demanda interna. 
Antes, mal chegávamos a 30 li -
tros”, compara a pediatra Teresa 
Maria Isaac Nishimoto, supervi-
sora do banco de leite do hospital. 
O registro merece comemoração, 
pois em período de festas e época 
de férias o estoque dos bancos de 
leite costuma cair. 

A pediatra informa que não 
houve aumento significativo de doa-
doras externas. O resultado espelha 
o empenho da equipe do banco de 
leite (pediatra, enfermeiros, auxi-
liares e psicólogo), que incentiva 
as mães de crianças prematuras 
dos 12 leitos da UTI neonatal, com 
dificuldade para produzir leite, a 
permanecerem no hospital. Os pro-
fissionais oferecem medicamentos 
e massagens manuais diárias para 
essas mulheres para estimular a 
produção de leite. O aumento tam-
bém pode ser explicado, de acordo 
com a médica, pela colaboração da 
imprensa local, que sempre divulga 
a importância da doação. 

Satisfação – Valdelaine Pe -
reira Barros dos Santos, 31 anos, 
de São Vicente, e mãe de três filhos, 
diz que começou a doar quando 

soube pela equipe do hospital que seu 
leite estaria colaborando para a saúde de 
outras crianças. “Isso é minha maior feli-
cidade e satisfação”. Ela conta que, desde 
que Juan Mateus nasceu (em 15 de janei-
ro) e foi para a UTI neonatal do Guilherme 
Álvaro, já conseguiu encher cinco vidros: 
“Doo com carinho, por isso sempre produ-
zo bastante”.

Nas condições atuais, o banco de leite 
supre possíveis demandas emergenciais 
e eventualidades. Por exemplo, ele é ofe-
recido por meio de sonda a dois bebês 
da UTI pediátrica: um com malforma-
ção do esôfago, e um prematuro nascido 
em outra maternidade, mas internado 
no Guilherme Álvaro. “Se a nossa média 
fosse a habitual, eles teriam de ser ali-
mentados com fórmula láctea.”

O estoque abastece principalmente 
a UTI Neonatal do hospital, que aten-
de, em média, 25 bebês prematuros por 
mês. O banco possui van para a coleta 

de leite em Santos, São Vicente, Praia 
Grande e Cubatão.

Critérios – Para doar, a mãe e o 
recém-nascido devem estar saudáveis, além 
de haver um excedente de leite. É necessá-
rio que a mulher tenha realizado pré-natal 
e exames de sorologia. Ela não pode ter 
recebido transfusão de sangue nos últimos 
cinco anos (para evitar risco de transmissão 
de doenças). O ideal é que a mulher esteja 
no período de amamentação exclusiva até o 
sexto mês de vida da criança.

Na primeira doação, a doadora  deve 
comparecer ao Banco de Leite para preen-
cher um cadastro e receber o kit com orien-
tações sobre a retirada e o acondiciona-
mento corretos do leite, para preservar suas 
qualidades. Nas demais doações, a van do 
hospital vai até a residência da voluntária.

Se o estoque aumentar significativamen-
te, o Banco estuda a possibilidade de conce-
der leite humano pasteurizado a outras UTIs 

neonatais de maternidades da cidade. Para 
isso, será necessário pesquisar a demanda.

Na Baixada Santista, existem dois postos 
de coleta de leite: o do Hospital Guilherme 
Álvaro, em Santos, e o de Itanhaém (que 
encaminha o produto ao Banco de Leite de 
Peruíbe para pasteurização). Para ampliar a 
oferta de leite humano pasteurizado, a médi-
ca sugere a criação de postos de coleta em 
todas as cidades da região.

Viviane Gomes

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Banco de Leite do Hospital 
Guilherme Álvaro
Rua Oswaldo Cruz, 197, Boqueirão – 
Santos
Atende de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas
Telefone (13) 3202-1323

Leite que salva vidas

Via Rápida oferece cursos em Atibaia
Neste mês, a carreta de Hospitalidade 

do Programa Via Rápida Emprego ficará 
estacionada em Atibaia, onde serão ofe-
recidos cursos gratuitos de capacitação 
profissional nas áreas de hotelaria e gas-
tronomia. O veículo funciona como uma 
sala de aula móvel para 20 alunos, com 
dois laboratórios, que simulam um quarto 
de hotel, um restaurante e um balcão para 
o preparo de drinques. 

A unidade de aprendizado dispõe de 
aparelhos para aulas práticas dos cursos 
de bartender, camareira e garçom. Possui 
utensílios para o aprendizado dos partici-
pantes, como coqueteleiras e talheres para 
o curso que ensina técnicas de preparo e 
apresentação de bebidas; e roupas de cama 
e banho para o curso que prepara mão de 
obra para o setor hoteleiro.

O Programa, da Secretaria de Desen  -
volvimento Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação, aposta nas unidades mó  -
veis como ferramenta de formação e capa-
citação. O objetivo é reproduzir, em sala 
de aula, o ambiente que os formados 
encontrarão no dia a dia profissional. 
Com duração de cem horas, os cursos são 
ministrados por professores do Centro 

Paula Souza, fundação estadual também 
vinculada à secretaria.

Atualmente, o Via Rápido Emprego 
dispõe de unidades móveis voltadas para 
as áreas de Comandos Hidráulicos e 
Pneumáticos; Soldagem; Vestuário; Manu-
 tenção Automotiva; Hospitalidade; Metro-
logia. Há ainda mais duas novas carretas: 

de Automação Industrial e de Petróleo e 
Gás. As unidades de Panificação e de 
Imagem Pessoal foram cedidas ao Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo (Fussesp).

Durante o período letivo do curso, cada 
participante recebe material didático, auxí-
lio-alimentação de R$ 100 e subsídio-trans-

porte no valor de R$ 150. Desempregados 
ou profissionais sem seguro-desemprego 
ou benefício previdenciário têm direito a 
bolsa mensal de R$ 210.

Inscrições – As inscrições são gra-
tuitas e realizadas exclusivamente pelo 
site do programa (ver serviço). Para par-
ticipar é preciso ter idade mínima de 16 
anos e residir em um dos municípios 
atendidos. Os documentos necessários 
são RG e CPF. O nível de escolaridade 
exigido pode variar conforme a opção de 
curso. A seleção dos participantes é feita 
pela secretaria e considera critérios como 
idade, escolaridade e renda familiar dos 
inscritos. Quem está desempregado ou 
é arrimo de família tem prioridade. Se 
for aprovado, a comunicação é feita via 
e-mail e telegrama.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo editorial

SERVIÇO
Site do Programa Via Rápida Emprego:
www.viarapida.sp.gov.br

Para doar leite materno, 
a mãe e o recém-nascido 
devem estar saudáveis

Neste mês, a carreta oferece capacitação profissional nas áreas de hotelaria e gastronomia
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