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Porquê escolher o leite da própria mãe  
e não leite humano de dadoras? 

Leite da própria mãe (LPM)

O leite da própria mãe deve ser uma prioridade da UCI Neonatal

Leite humano de dadoras (LHD)

Melhor para a saúde

Crescimento mais rápido

Composição mais adequada

Melhor retenção de bioatividade

Maior rentabilidade

O LHD demonstrou reduzir a ECN quando substitui  

o leite de fórmula precocemente, mas não demonstrou  

reduzir o risco de outras morbilidades 2, 8.

Os bebés alimentados com LHD apresentam um crescimento  

mais lento do que os bebés alimentados com LPM. O LHD  

tem de ser altamente fortificado com proteína de leite de vaca  

para melhorar as taxas de crescimento 2, 8.

O LHD é frequentemente obtido de mães que produzem  

leite maduro de termo. O LHD de termo, pasteurizado  

e congelado contém a menor quantidade  

de componentes protetores 2, 10, 11, 14.

Lactoferrina no leite de termo pasteurizado e congelado

São necessários muitos passos para obter LHD.  

A conservação, os ciclos de congelamento/descongelamento, 

o calor e, em particular, a pasteurização comprometem  

a bioatividade e destroem as células vivas 2, 16, 17.

Os custos de aquisição do LHD são bastante mais elevados  

do que os do LPM desde que as mães forneçam pelo menos 100 ml  

por dia. Além disso, quando comparado com o leite de fórmula,  

o LHD apenas reduz os custos associados à ECN 2, 18.

O LPM reduz o risco de várias morbilidades, incluindo a ECN  

(enterocolite necrosante), sepsia, DBP (displasia broncopulmonar),  

RP (retinopatia da prematuridade), problemas no desenvolvimento  

neurológico e reinternamento 3–7, em comparação com o leite de fórmula.

O LPM alcança resultados de um crescimento  

mais rápido do que o LHD. Para alcançar  

esse crescimento, o LPM precisa de bastante  

menos fortificação do que o LHD 2, 8.

O leite para prematuros tem mais componentes para  

a programação imunitária e nutricional do que o leite de termo.  

O primeiro leite para prematuros fresco (colostro e leite de  

transição) é a melhor escolha para os bebés prematuros 2, 9–13.

Lactoferrina no colostro para prematuros fresco

São poucos os passos necessários para obter LPM  

acabado de extrair. Isto significa que as células vivas  

e a bioatividade dos componentes do leite  

são preservadas 2, 11, 14, 15.

O LPM reduz os custos associados à ECN e a várias morbilidades.  

Além disso, o LPM é ~2,5x mais barato do que o leite de fórmula  

e ~12x mais barato do que o LHD, quando as mães fornecem 

300–399 ml diariamente 2, 18.

Quando não há leite da própria mãe (LPM) disponível, a utilização de leite humano de dadoras (LHD) pasteurizado tornou-se prática corrente 1, 2.  

Apesar de o LPM e o LHD serem muitas vezes designados coletivamente por “leite humano”, existem diferenças significativas não só na bioatividade, 

mas também nos resultados para a saúde, na maturidade da glândula mamária (leite para prematuros vs leite de termo), nas fases de aleitamento 

(colostro, leite de transição ou leite maduro) e nos custos de fornecimento 2.

A obtenção do LPM deve ser sempre a primeira opção em relação à aquisição de LHD 1. Apesar de o LHD constituir um recurso valioso para os bebés 

comprometidos, visto ser superior ao leite de fórmula, não pode ser considerado equivalente ao LPM 2. Todos os esforços para ajudar as mães de 

bebés prematuros e comprometidos a iniciar, desenvolver e manter eficazmente a sua própria produção de leite devem ser uma prioridade.
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