
 

O leite materno é o melhor alimento para os bebés, sendo por todos reconhecidas as 

vantagens da amamentação para a criança, mãe, família e sociedade. 

Nos casos em que por motivos de saúde as mães se encontram separadas dos seus 

filhos, manter a amamentação até à alta pode ser um grande desafio. Para optimizar 

a produção de leite materno, enquanto o bebé está internado na Neonatologia, é 

necessário que a mãe extraia leite pelo menos 6 a 8 vezes nas 24 horas, incluindo 

durante a noite. 

O leite que a mãe extrai em casa pode ser administrado ao bebe, mas para que este 

procedimento seja realizado de forma segura, deverão ser cumpridas de forma rigo-

rosa as orientações dadas pelos profissionais. As bactérias que provocam doenças 

podem crescer no seu leite e fazer adoecer o seu bebé. 

O leite materno acabado de extrair deve ser preferido sobre o previamente congela-

do para administração ao recém-nascido, salvo indicação médica. Por este motivo 

recomenda-se que entregue o leite que extraiu durante a noite anterior ao enfermei-

ro responsável pelo seu filho. 

 As seguintes instruções servem para ajudar a manter o seu bebé saudável: 

 A refrigeração e a congelação devem ser efectuadas em recipientes de plástico 

(com indicação que não contem bisfenol) ou vidro, que serão fornecidos pelo 

hospital, preenchidas até um máximo de ¾ do volume; 

 

 O leite materno depois de recolhido deve ser imediatamente colocado no fri-

gorífico e conservado a uma temperatura igual ou inferior a 4º C (coloque os 

recipientes na primeira prateleira o mais atrás possível, e nunca na porta); 

 

 O leite materno deve ser transportado para o hospital em saco isotérmico (de 

interior impermeável e de fácil limpeza e desinfecção) com termoacumulador; 
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 O leite deve ser entregue na unidade:  

 Se prevê entregar o leite extraído há menos de 24 horas deverá entregá-lo 

refrigerado; 

 

 Se prevê entregar o leite extraído há mais de 24 horas congele-o o mais pre-

cocemente possível após a extracção e entregue-o congelado (no horário 

das 10h às 10h30 e das 17h às 17h30) 

 

 O seu leite não poderá ser recebido se: 

 O transporte não for realizado em saco isotérmico com termoacumulador; 

 

 O saco isotérmico ou recipiente apresentar sinais de sujidade; 

 

 O recipiente apresentar sinais de descongelamento; 

 

 O recipiente não estiver devidamente rotulado (deve conter nome da crian-

ças, número de processo, data e hora em que foi realizada a extracção). 

 

 

 

 
Localização: Piso 2, Torre Amadora 
Contactos: 21 434 84 94 / 21 434 82 00 (Geral) 
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