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JUSTIFICATIVA - PL 0455/2017 
Desde 2002 está em vigor no Município de São Paulo a Lei Nº 13.296, 15 de janeiro de 

2002 de janeiro de 2002, projeto de autoria deste vereador. Por meio dessa lei foi criado o 
Banco de Leite Humano no Município de São Paulo. Esse programa obrigou o Executivo a 
implantar um Banco de Leite Humano em todas as maternidades municipais Agora, com este 
projeto, visamos a tornar esse programa mais efetivo. Propomos a criação de um programa de 
estimulo à doação de frascos de vidro que serão usados no armazenamento do leite materno. 
Esta iniciativa já existe na sociedade, mas não na forma de política pública que agora será 
adotada. Vejam estes exemplos de campanhas que já existem: 

Doe Vidro, Doe Vida - Campanha de Doação de Frascos 

A doação de leite materno é muito importante para todos os bebês que precisam de um 
alimento completo, natural e sem contra indicação alguma. Todas as mamães que possuem 
leite excedente podem e devem doar para o banco de leite mais próximo da sua casa. Mas 
você sabia que nem apenas com leite podemos colaborar com os bancos e postos de coleta de 
leite materno? 

Poucas pessoas sabem, mas podemos colaborar com doação de frascos de vidro! 
Sabe aquele vidro de algum produto alimentício que compramos no supermercado e que vem 
em um vidro com tampa de plástico? Sim, esses frascos são apropriados para o 
armazenamento do leite materno doado. Vidro não acumula cheiro nem resíduos, é fácil de 
esterilizar e limpar e também inerte por isso é o material perfeito para guardar o leite materno 
no freezer antes ou depois da pasteurização feita pelos bancos de leite. 

Campanha Doe Vidro Doe Vida 

Então podemos dizer que a campanha por doação é muito maior do que pensamos 
certo? A mobilização é muito além do que somente a doação do leite materno, a doação dos 
frascos é também muito importante. 

Por isso algumas instituições que fabricam vidros estão unidas em prol dessa 
conscientização, a ABIVIDRO representa essas empresas e iniciou uma campanha para 
mobilizar a doação desses frascos. A campanha se chama "Doe Vidro, Doe Vida". 

A campanha Doe vidro doe vida visa fazer com que os vidros do mercado voltem aos 
hospitais e bancos de leite os quais tem imensa dificuldade em encontrar esse material. 
Anualmente são necessários mais de 167 mil frascos para suprir a demanda de uso. Ano 
passado foi feita uma grande doação da ABIVIDROS para os bancos de leite nacionais, cerca 
de 4700 mil frascos foram doados! Porém quanto mais reaproveitamento desse material nobre 
em prol da causa melhor! Doações do que poderia ser dispensado são mais do que bem 
vindas. 

Vale lembrar que os recipientes que são reaproveitados para a finalidade de 
armazenagem de leite materno são. 

� Vidro de maionese 

� Vidro de café solúvel 

� Vidro de doces em pasta 

� Vidro de geleia. 
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Qualquer frasco com boca larga e tampa de plástico pode ser reaproveitado 

Todos aqueles recipientes que forem com tampa de plástico e boca larga podem ser 
reaproveitados pelos bancos de leite para armazenagem do leite doado. A campanha Doe 
Vidros Doe Vida recolhe por enquanto, os vidros nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 
Os postos de coletas dos vidros estão nos bancos de leite e em alguns pontos desses estados. 
Uma urna apropriada e com a logo da campanha está disponível para recolher esses vidros 
doados. 

Tão importante quando o leite, os frascos tem um papel muito grande nas campanhas 
de doação de leite materno como a mesmo que não tenham um lactante em casa, você pode 
incentivar a doação do frasco de vidro. Doar sempre fará muito bem para quem recebe mas um 
bem maior para quem faz um gesto de solidariedade, é um sentimento sem igual, colabore! 

Veja mais sobre a campanha Doe Vidro, Doe Vida no site e também mais no da 
campanha.¹ 

CAMPANHA ARRECADA VIDROS PARA BANCOS DE LEITE MATERNO 

Em: 10.11.14 Categorias: Diversos, Eventos, Internet 104 Comentários 

A campanha "Doe Vidro. Doe Vida", lançada há um ano na cidade de São Paulo, 
amplia seu alcance para outras cidades do Estado paulista. 

A iniciativa Abividro, entidade que reúne as indústrias de vidro do país, dá apoio à 
Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR), visando incentivar a doação de 
embalagens de vidro, reforçando a importância do aleitamento materno e da doação de leite 
humano. 

A Rede de Banco de Leite Humano do Brasil, coordenada pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), é considerada a maior e mais estruturada do mundo pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). São 212 unidades em vários Estados do país que contam anualmente com a 
doação de mais de 100 mil mães. 

Por ser inerte e biologicamente inativo, o vidro é o único material adequado para 
armazenar leite humano e geralmente o estoque de potes nos bancos de leite é baixo. "Todos 
os potes utilizados por nós são obtidos por doação e estávamos com falta de vidro", afirmou 
Elisabete Tavares, coordenadora do Banco de Leite do Hospital da Mulher de Santo André. 

Para a coordenadora da Rede Paulista de Banco de Leite Humano, Maria José Guardia 
Mattar, os potes de vidros são elementos essenciais para a coleta. "O uso de frascos de vidro 
com tampa plástica é fundamental para o funcionamento dos bancos de leite. Muitos frascos 
que acondicionam alimentos são descartados sem a reciclagem e poderiam ser doados", disse. 

A campanha 'Doe Vidro. Doe Vida.' teve adesão de bancos de leite da região do 
Grande ABC, litoral e interior do Estado de São Paulo. Abaixo, a relação dos bancos de leite 
beneficiados com a doção e que agora são parceiros da campanha: 

� Banco de Leite Humano de Guarulhos 

� Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes 

� Banco de Leite Humano de Ourinhos 

�.Banco de Leite Humano de Presidente Prudente 

� Banco de Leite Humano de Taubaté 

� Banco de Leite Humano Maria Gessy Cardoso, de Piracicaba 

� Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno de São Sebastião 

� Centro de Lactação- Banco de Leite Humano de Campinas 

� Hospital Albert Einstein 

� Hospital da Mulher de Santo André 

� Hospital das Clínicas de Botucatu 

� Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 
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� Hospital Estadual Vila Alpina 

� Hospital Geral de Itapecerica da Serra 

� Hospital Geral de Vila Penteado 

� Hospital Geral do Grajaú 

� Hospital Leonor Mendes de Barros 

� Hospital Mario Covas de Santo André 

� Hospital Maternidade Interlagos 

� Hospital Maternidade Santa Joana 

� Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha 

� Hospital Municipal de Barueri 

� Hospital Municipal de Itapira 

� Hospital Municipal de Peruíbe 

� Hospital Municipal do Campo Limpo 

� Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo 

� Hospital Regional de Assis 

� Hospital Regional Sul 

� Hospital São Paulo/ Unifesp 

� Hospital Universitário de Jundiaí 

� Hospital Universitário- USP 

� Rede D'Or São Luiz Anália Franco 

� Santa Casa de Limeira 

� Santa Casa de Rio Claro 

� Santa Casa de São Paulo 

Sobre a campanha 

A Abividro decidiu abraçar a causa ao saber pelo coordenador do BLH do Instituto 
Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira (IFF), da Fiocruz, dr. 
Franz Novak, que a única embalagem adequada ao armazenamento de leite humano é a de 
vidro e que há muita dificuldade dos bancos de leite e maternidades em conseguir estes 
frascos. Segundo o Dr. Franz, são necessários 167 mil potes de vidro por ano para esse fim. 

Os frascos destinados aos bancos de leite têm que ter boca larga e tampa plástica, 
como os de café solúvel, maionese, geleias, entre outros. 

As embalagens de vidro podem ser doadas nos bancos de leite parceiros, onde estão 
dispostas urnas para depósito dos potes e cartazes com orientações. A relação de pontos está 
disponível no site http://www.epuroevidro.com.br/campanha-doe-vidro-doe-vida. 

O material doado passa por uma triagem antes de ser esterilizado e, então, ser 
utilizado. 

Em São Paulo, além dos bancos de leite, apoiam a campanha a Central Nacional 
Unimed, Loja de Brinquedos Arca de Noé, Faculdade Método de São Paulo, Colégio Brasil, 
Colégio Marupiara, Senac Jabaquara, gráfica Arvato Print, blog Trocando Fraldas, AMS Brasil 
e Mama, neném. 

A Importância da doação de leite materno 

No Brasil os bancos de leite humano são responsáveis por salvar mais de 170 mil 
crianças da desnutrição infantil e participam de vários programas promovidos pelo Ministério da 
Saúde na área de segurança alimentar da população. 
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O Banco de Leite Humano é responsável pela promoção do aleitamento materno e 
execução das atividades de coleta, processamento e controle de qualidade do leite produzido 
nos primeiros dias após o parto (o colostro), do leite de transição e do leite humano maduro, 
para posterior distribuição, sob prescrição do médico ou nutricionista. 

Mais informações sobre os Bancos de Leite Humano no Brasil no site: 
http://www.fiocruz.br/redeblh/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home 

Mais informações sobre a campanha Doe Vidro.Doe Vida Fonte: Assessoria de 
Imprensa 

Banco de Leite do Hospital da Mulher de Santo André, Criança e Adolescente 
Fernandes Figueira, Doe Vidro. Doe Vida, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Nacional 
de Saúde da Mulher, OMS, Organização Mundial de Saúde, Rede de Banco de Leite Humano 
do Brasil, Rede Paulista de Banco de Leite Humano² 

Destarte, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei. por objetivar 
o interesse público geral e espero contar com o voto favorável dos nobres Pares à presente 
propositura. 

¹https:/www.trocandofraldas.com.br/doe-vidro-doe-vida-campanha-de-docao-de-
frascos/ 

²http://www.feac.org.br/tag/banco-de-leite-do-hospital-da-mulher-de-santo-andre/ 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2017, p. 68 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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