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Projecto de Resolução n.º 188/XIV/1ª

Por uma rede de Bancos de Leite Materno em Portugal e melhor acesso a 

alternativas comparticipadas

Desde 1991 que a Organização Mundial Saúde (OMS), recomenda a promoção do 

aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses de idade dos bebés, considerando que a 

partir dessa idade as crianças devem introduzir alimentos complementares, mantendo o

aleitamento materno.

Do ponto de vista nutricional, o leite materno (LM) assegura todos os nutrientes que o bebé

precisa nos primeiros seis meses de vida, possuindo os anticorpos que propiciam imunidade 

contra as doenças, até que o sistema imunológico da criança esteja totalmente desenvolvido, 

algo que não é replicável através dos leites artificiais. Está cientificamente comprovado que 

as crianças alimentadas com LM apresentam uma menor incidência de alergias, 

nomeadamente às proteínas de Leite de vaca, tornando-se pois, necessário fomentar o 

aleitamento materno exclusivo sempre que possível. 

Apesar dos inúmeros benefícios, cientificamente comprovados, do aleitamento materno para 

o desenvolvimento saudável do bebé, esta não é uma situação possível para todas as crianças 

e mães, pelo que existe a necessidade de dar resposta, quer às necessidades alimentares e de 

desenvolvimento saudável das crianças, quer às preocupações e dúvidas que esta situação 

gera nos progenitores. Quando por algum motivo a alimentação com leite materno não for 

possível, for contra-indicada ou interrompida, a família terá que ser ajudada a optar por

outras soluções nutricionalmente equilibradas e satisfatórias.

Em Portugal, os médicos pediatras prescrevem fórmulas infantis (FI), ou leites artificiais, que 

são alimentos processados, concebidos e comercializados para a alimentação de bebés e 

crianças com menos de 12 meses de idade. As FI´s são substitutos parciais ou integrais do 

leite materno, com diferenças no seu conteúdo nutricional e custo de mercado.
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As fórmulas infantis são habitualmente produzidas à base de leite de um outro animal que 

não o humano, o leite de vaca, ou a partir de vegetais como a soja. Para que a sua 

composição se possa assemelhar ao leite materno, a proteína do leite de vaca é modificada, 

de forma a tornar a digestão mais fácil, já que os bebés só estarão aptos a digerir leite de 

outro animal, neste caso a vaca, depois do primeiro ano de vida. 

Para além desta situação, o leite de vaca comum não é recomendado por ser pobre em ferro 

e vitamina C, pelo que as FI, tentam adequar a quantidade e tipo de carboidratos, proteínas e 

gorduras, acrescentando vitaminas, minerais, e probióticos na tentativa de reproduzir 

artificialmente o leite humano (LH). Existe uma extensa lista de tipos de fórmulas infantis, que 

podem criar alguma confusão no momento da escolha da alimentação destas crianças, que 

por norma é orientada pelo médico pediatra.

No entanto, nem todas as crianças que precisam de substitutos de leite materno toleram a 

ingestão das FI. No conjunto de crianças que utilizam alimentos substitutivos do leite 

materno, um número expressivo revela algum tipo de reacção alérgica a estes produtos. A 

prevalência de alergia ao leite de vaca nas crianças, situa-se entre os 1,8% e os 7,5%, durante 

o seu primeiro ano de vida, sendo a alergia à proteína do leite de vaca (APLV), o tipo mais 

comum de alergia alimentar nos primeiros 3 anos de vida, com cerca de 2 a 3% das crianças, 

a manifestarem algum tipo de reacção alérgica à proteína do leite ou seus derivados.1

Resultante da rejeição da proteína do leite pelo sistema imunológico da criança, esta alergia 

traduz-se em manifestações clínicas diversas que dependem do tipo de resposta imunológica 

de cada criança, apresentando-se com uma intensidade variável, que pode envolver 

diferentes sistemas ou órgãos. A principal consequência para as crianças com APLV é a 

malnutrição progressiva com implicações no crescimento e no desenvolvimento neuro-

cognitivo, e o risco de morte durante um potencial episódio de anafilaxia.

Para além da APLV, outras crianças apresentam simultaneamente outro tipo de alergia 

associada, por exemplo à soja, que pode ocorrer devido uma predisposição genética e/ou 

                                                       
1 Luyt_et_al-2014-Clinical_&_Experimental_Allergy
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pela introdução precoce de alimentos antes do sistema digestivo e imune do bebé estar 

totalmente preparado.

Dada a gravidade da sintomatologia da APLV, o tratamento passa pela exclusão do leite de 

vaca (e seus derivados) na alimentação das crianças, o mais precocemente possível, logo que 

diagnosticada a situação, e pela utilização de fórmulas infantis especiais, que serão prescritas 

em função da idade da criança e características clinicas relacionadas com a APLV.

- Fórmulas com Aminoácidos livres (elementares) - nutricionalmente completas, que 

não possuem restrições e podem ser utilizadas em todos os casos de APLV, como lactentes 

com alto risco de anafilaxia e em casos em que o uso da FI extensamente hidrolisada não 

resolveu os sintomas; 

- Fórmulas com proteínas extensamente hidrolisadas - utilizadas na maioria dos casos 

de APLV - são toleradas por cerca de 90% das crianças. Estas proteínas são provenientes do 

leite de vaca, tendo que ser sujeitas a diversas modificações para poderem ser digeridas e 

absorvidas pelas crianças com alergia à proteína do leite.

- Fórmulas à base de soja - feita a partir de grãos de soja, isenta de lactose e sacarose 

(açúcar comum), e igualmente enriquecida com vitaminas, minerais e outras substâncias. A 

sua indicação é geralmente para crianças com intolerância à lactose, deficiência na produção 

de enzima que quebra a galactose ou alergia a proteína do leite de vaca. Não são as mais 

recomendadas uma vez que é comum que crianças com APLV também apresentarem reacção 

à soja.

Os preços destas FI variam em função das marcas e categorias de produto escolhido, mas 

trazem sempre um custo elevado para as famílias que são obrigadas a integrar estes produtos 

na dieta alimentar das suas crianças.

A Portaria n.º 296/2019, de 9 de Setembro, vem tentar dar resposta a esta situação, 

estabelecendo o regime excepcional de comparticipação do Estado no preço das fórmulas 

elementares que se destinem especificamente a crianças com APLV, enquanto beneficiárias 

do SNS, e destinadas a crianças com APLV com sinais graves ou a crianças com APLV que, 
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mesmo após utilização de fórmulas extensamente hidrolisadas, mantêm os sinais de alergia.

Estas fórmulas passam a ser disponibilizadas gratuitamente pelo Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), desde que devidamente justificadas por indicação médica, assegurando o Estado o seu 

fornecimento sem custos para o doente e salvaguardando as situações clínicas mais graves 

bem como o peso financeiro que as famílias incorrem para acederem a este tipo de 

substituto alimentar. De acordo com a mesma portaria, para poderem ser comparticipadas, 

estas fórmulas apenas podem ser prescritas nas instituições hospitalares do SNS e 

dispensadas exclusivamente nas farmácias de oficina.

Sabendo que:

 O leite materno é o único leite que preenche todas as necessidades dos bebés e que 

apesar dos avanços da ciência na produção de alimentos infantis, ainda não é 

possível reproduzir os atributos que fazem do leite materno, o alimento mais 

indicado para o ser humano nos primeiros anos de vida;

 O aleitamento materno exclusivo durante quatro a seis meses parece ser um fator 

protetor de diversas alergias alimentares.

 O leite de vaca é a causa mais comum de reação alimentar alérgica 2 tendo sido 

identificado em diversos estudos como responsável por reação alimentar severa em 

crianças até aos 6 anos de idade. 

 A APLV é uma reação alérgica que atinge um número expressivo de crianças, com 

elevados riscos e custos para a sua saúde, bem-estar das famílias e finanças públicas; 

 A OMS recomenda que o aleitamento dos bebés até aos 6 meses de idade seja 

exclusivamente com LM, e até aos 2 anos, com introdução de alimentos sólidos na 

dieta da criança, se mantenha o LM como alimento complementar da criança. 

 Existem diversas dúvidas científicas quanto ao verdadeiro valor nutritivo de leite de 

origem animal no desenvolvimento das crianças e diversas patologias médicas atuais.

                                                       
2 Epidemiology of Cow’s Milk Allergy: Julie D. Flom and Scott H. Sicherer
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 É fundamental a utilização de estratégias de intervenção para a promoção e 

manutenção do aleitamento materno, visto este ser a única forma de prevenção de 

alergias alimentares como a APLV, conforme referem diversos estudos.3

 Os Bancos de Leite Humanos (BLH), uma resposta já existente em diversos países, são 

uma estratégia de politica publica muitíssimo importante; através da doação de leite 

humano excedentário, os BLH responsabilizam-se pela colecta, processamento e 

controlo de qualidade de colostro, de leite de transição e leite humano maduro, para 

posterior distribuição junto de famílias/crianças que não tem possibilidade de ter 

incluído o LM na sua alimentação. 

Consideramos que: 

 Devem ser criadas condições para que o leite materno possa ser o alimento natural 

dado às crianças, exclusivamente até aos 6 meses e como complemento até aos 2 

anos de idade, conforme recomendação da OMS, permitindo às mulheres a 

amamentação em contexto laboral ou de flexibilização de horários em função das 

necessidades alimentares das crianças; 

 Devem ser promovidas, acompanhadas e avaliadas, ações de promoção do 

aleitamento materno junto das famílias;

 Deve ser feito um investimento continuo na formação das equipas de saúde 

associadas à gravidez e desenvolvimento da criança, de forma a que a promoção do 

LM seja uma orientação efetivamente desenvolvida em todo o território nacional;

 A comparticipação destes alimentos substitutos tem que ser salvaguardada a todas as 

crianças e famílias que deles necessitem, mediante um diagnostico correto e uma 

prescrição adequada a cada caso. 

 A prescrição das FI´s deve poder ser feita por profissionais qualificados de saúde com 

conhecimento, competência e experiência em alergias alimentares nas crianças, 

                                                       
3 ALERGIA A PROTEÍNAS DE LEITE DE VACA Um Desafio Diagnóstico, F.C., J.C., M.G.F.:Serviço 

de Pediatria do Hospital Garcia de Orta, Almada.
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estendendo a possibilidade da sua prescrição, a outros médicos e nutricionistas com 

esta especialidade, para além dos pediatras, prática que já ocorre em diversos países.

 Garantidas as condições de diagnostico e acompanhamento, deve a destas FI´s estar 

acessível à população, em locais de maior proximidade com a comunidade. 

Nestes termos, a Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, 

por intermédio do presente Projecto de Resolução, recomenda ao Governo que:       

1. Devem ser criadas todas as condições para o estabelecimento e implementação de 

uma Rede de Bancos de Leite Humano, capaz de dar resposta às necessidades de 

todas as crianças/famílias sem acesso a leite materno no território nacional; 

2. Seja feita a revisão da Portaria n.º 296/2019, de 9 de Setembro, de forma a que 

permita que profissionais qualificados de saúde, para além dos pediatras, 

nomeadamente médicos e nutricionistas com formação específica em alergias 

alimentares, possam prescrever fórmulas elementares que se destinem 

especificamente a crianças com APLV;

3. Que a revisão da Portaria n.º 296/2019, de 9 de Setembro, possa garantir que as 

fórmulas infantis comparticipadas possam ser disponibilizadas nos locais públicos de 

saúde de proximidade das comunidades, como são os centros de saúde, evitando 

deslocações e dispêndio económico acrescido das famílias que regularmente 

necessitarão de aceder a este produto;

4. Que as fórmulas à base da proteína de soja possam também ser incluídas no regime 

de comparticipação do Estado no preço das fórmulas, previsto na Portaria n.º 

296/2019, de 9 de Setembro.

Palácio de São Bento, 3 de Janeiro de 2020. 
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As deputadas e o deputado,

André Silva

Bebiana Cunha

Cristina Rodrigues

Inês de Sousa Real


