
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Utilização de Leite 

Humano Pasteurizado de Doação

O leite humano pasteurizado, proveniente de 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). É seguro e está melhor indicado na 
ausência do leite materno (própria mãe do paciente) ao invés de uma fórmula infantil para um 
recém-nascido prematuro, favorecendo melhor tolerância gastrointestinal.

Não há risco para o paciente, pois o leite humano de doação é pasteurizado à 62,5ºC durante 30 
minutos, garantindo a inativação de bactérias patogênicas e, após o procedimento, é realizada 
a cultura aero do leite, sendo a utilização liberada apenas após confirmação de laudo negativo, 
garantindo a segurança microbiológica.

Conforme recomendação na RDC 171 de 06 de setembro de 2006 e decreto 40.134 de 07/06/1995, 
as doadoras possuem resultados negativos das seguintes sorologias: citomegalovírus (IgM), 
hepatite B (HbSAg), hepatite C (anti-HCV), sífilis (VDRL), HIV, HTLV e Doença de Chagas.

O Banco de Leite poderá atender a demanda de leite humano no volume de até 15ml por horário 
ou conforme estoque disponível no setor.

1. Fui informado(a) pela equipe médica e/ou de nutrição de que o leite humano pasteurizado 
está indicado para meu(s) filhos(as) para suporte nutricional na ausência do leite materno, como 
melhor opção para terapia nutricional.

2. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios do leite humano.

3. Autorizo a administração de leite materno crú (próprio) coletado no Banco de Leite.

4. Autorizo a administração de leite humano pasteurizado proveniente de doação.

Esta autorização permanecerá arquivada no banco de leite pelo período de 5 anos.

*TE*
TE



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 médico e/ou Nutricionista

Expliquei todo o procedimento, a que o paciente acima referido está sujeito, ao seu responsável(s), 
sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De 
acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em condições de compreender 
o que lhes foi informado.

Nome do médico/nutricionista: ________________________________________________________

Assinatura: ____________________________________________   CRM/CRN: ___________________

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

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

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


