Quarta-Feira, 25 de Maio de 2022 - 08:23 (Geral)

Maior banco de leite humano do mundo integra
rede da Fiocruz
Hospital de infectologia Evandro Chagas também integra a rede.
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O hospital do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas foi inaugurado em
1918. Na época, era chamado de Hospital de Doenças Tropicais. Sua construção fez parte
do projeto de reformulação da saúde pública brasileira elaborado por Oswaldo Cruz.
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A unidade de saúde tinha um papel estratégico para tratar pacientes com diversas doenças
infecciosas. Inicialmente, recebeu pessoas com doença de Chagas e foi um centro de
referência durante a gripe espanhola.
Em 1925, o médico Evandro Chagas começou a trabalhar no Hospital de Doenças
Tropicais. Ele desenvolveu diversos estudos para descobrir a cura para a doença de
Chagas e também atuou em pesquisas voltadas a reduzir as doenças transmitidas por
insetos principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O médico morreu em um
acidente aéreo em 1940, e o hospital recebeu o nome de Evandro Chagas para
homenagear o profissional.
Atualmente, a unidade de saúde, que integra a rede de atendimento médico da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), trata doenças infecciosas como aids, tuberculose, dengue, zika e
chikungunya. A diretora do Instituto Valdiléa Veloso diz que a atenção principal é para
as chamadas doenças negligenciadas que atingem uma população mais pobre.

“A rede privada investe poucos recursos para tratar estas doenças por isso o trabalho do
Instituto é fundamental para oferecer um tratamento gratuito e de qualidade para uma
população que enfrenta dificuldades financeiras.”
Nesta quarta-feira (25), a Fiocruz comemora 122 anos.
Banco de leite
A Fiocruz também coordena a maior rede de bancos de leite humano do mundo. O
trabalho é realizado pelo Instituto Fernandes Figueira, outra unidade da fundação. O leite
coletado pelos bancos serve para alimentar recém-nascidos que estão internados em
unidades de terapia intensiva (UTIs) neonatais.
Há quase um ano, Rafaele Ribeiro é uma das doadoras do banco de leite. Ela coleta o
material em casa e uma vez por semana e entrega o leite para o instituto.
“Eu me sinto muito bem porque estou ajudando a alimentar e a salvar a vida de outra
criança. A doação é simples e não prejudica a alimentação do meu filho”.
Nos bancos de leite, o material coletado é analisado em laboratório para verificar os
níveis de acidez, gordura e calorias. Depois o leite é pasteurizado para evitar a
contaminação. Em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal existe pelo menos uma
unidade de banco de leite.
Danielle Aparecida da Silva é coordenadora do banco de leite humano do Instituto
Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A coordenadora do banco de leite humano, Danielle Silva, conta que, somente no
primeiro trimestre deste ano, foram coletados mais de 54 mil litros de leite que
beneficiaram cerca de 56,4 mil bebês.
“O leite é o melhor alimento que existe para um recém-nascido. Quando o bebê está na
UTI neonatal, a mãe não pode amamentar e por isso é muito importante a doação porque
os médicos usam este leite para alimentar as crianças.”
Além de coletar e de distribuir leite humano, o Instituto Fernandes Figueira desenvolve
diversos projetos para orientar as mulheres sobre a maneira correta de amamentar, para
evitar que o aleitamento materno seja interrompido de forma precoce.

“A informação é fundamental porque muitas vezes a mulher deixa de amamentar por
falta de conhecimento. Aqui no instituto nós ensinamos a maneira correta de amamentar
e, com isso, as mães não interrompem precocemente este processo, que é fundamental
para o desenvolvimento da criança” diz Danielle.

