
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Armazenamento 

de Leite Materno Pós-Alta 
Hospitalar

O Banco de Leite é o setor responsável pela execução de atividades de coleta, processamento, 
controle de qualidade e posterior distribuição do leite materno coletado durante a internação de 
pacientes pediátricos. 

Durante a internação de seu filho (a), seu leite materno coletado e armazenado é reservado para 
seu uso exclusivo, porém, havendo previsão de alta, as seguintes normas devem ser seguidas: 

Informar a equipe de nutrição a previsão de alta do (s) meu (s) filho (s) com 24 horas de 
antecedência para que a equipe do Banco de Leite tenha tempo hábil de separar os frascos de 
leite materno a serem retirados, caso não seja realizada a doação para o banco de leite. 

Os frascos devem ser retirados acondicionados em frasqueira térmica com gelo reciclável para 
garantir a segurança da temperatura do leite materno.

1. Estou ciente de que após 15 dias da alta hospitalar, os frascos não retirados serão armazenados 
para doação aos recém-nascidos prematuros, conforme indicação e prescrição médica ou 
descartados, caso a doação não seja autorizada.

2. O leite humano pasteurizado, proveniente da doação, está indicado para recém-nascidos 
internados na UTI neonatal, cuja mãe não tem volume de leite materno para atender seu 
próprio filho ou não pode ser oferecido seu leite cru em função da idade gestacional do 
recém-nascido e/ou peso de nascimento (≤ 32 semanas e/ou < 1.500g). 

3. Recebi todas as explicações necessárias quanto ao controle de armazenamento de leite 
materno.

4. Autorizo a doação de leite materno pasteurizado não retirado no período de 15 dias após a 
alta hospitalar;

5. Esta autorização permanecerá arquivada no banco de leite.
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Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar 
de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas 
e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar 
este consentimento até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.

Deve ser preenchido pelo Nutricionista

Expliquei todo o procedimento de armazenamento de leite materno pasteurizado, assim como as 
alternativas de doação ou descarte após os 15 dias da alta hospitalar, tendo respondido às perguntas 
formuladas. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em condições 
de compreender o que lhes foi informado.

Nome do nutricionista: ______________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________  CRN: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____


