
LUTO PERINATAL

DOAÇÃO DE LEITE 
HUMANO POR 

MULHERES ENLUTADAS









Luto Perinatal

“Quando perdemos alguém, ficamos 
com raiva, zangados, desesperados; 
deveriam deixar que extravasássemos 
estas sensações.” 

Elisabeth Kübler-Ross
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“Cada pessoa tem o seu tempo. 
E o paciente busca somente o 
que deseja, e isso nem sempre 
irá de encontro do que as 
pessoas no entorno propõe ou 
compreendem como saudável” 

Maria Helena Pereira Franco  e 
Karina Kunieda Polido
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A dificuldade de elaboração do luto 
decorrente do óbito fetal ou de recém-
nascido, chamado genericamente por 
Laconelli (2007) de luto perinatal, é vivenciada 
pela sociedade como algo que deve ser 
evitado. Opta-se pela negação e 
racionalização, sem o contato com a angústia. 



Luto Perinatal A elaboração do luto pela morte 
de uma criança antes de seu 
nascimento tem uma dinâmica 
diferente, pois "a construção de 
vínculos afetivos fortes e de 
recordações de convivência mútua 
fica impossibilitada, uma vez que 
lembranças não podem ser 
evocadas posteriormente e a 
ausência da criança é 
profundamente sentida, como se 
fosse retirada parte do corpo". 
(Muza et al.)

”Essa ausência de lembranças 
também pode trazer a sensação 
de que a criança foi alguém que 
não existiu". (Duarte e Turato)
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É um "golpe" para a 
autoestima da mulher, para 
sua capacidade maternal e 
para sua feminilidade. 
Entende-se que a "criança 
morta" também é "mãe 
morta", pois a construção do 
papel de mãe e a identidade 
materna que se constrói 
lentamente com a gestação 
são, de forma abrupta, 
interrompidas. E com isso, pela 
impossibilidade de gestar o 
próprio filho, despontam 
sentimentos de intenso 
fracasso, incapacidade e 
inferioridade. (Bartilotti, 2007)
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A morte de uma criança pode destruir 
as identidades pessoais dos pais, 
perturbar seus relacionamentos e 
desafiar suas visões de mundo.
Como ajudá-los após a morte de seus 
filhos? por meio de criação de 
memórias, lembranças, memoriais e 
atos altruístas, como doação de órgãos, 
doação de leite humano, trabalho 
voluntário, arrecadação de fundos de 
caridade, desenvolvimento de grupos 
de apoio e adoção.
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Pais enlutados normalmente lutam para revisar
suas visões de mundo de maneiras que impõem
ordem na experiência e atribuem significado e 
propósito a suas vidas e às vidas de seus filhos. 

Mesmo as memórias dolorosas servem para 
manter os pais conectados aos filhos.

O tempo é um fator importante para os pais no 
processo de aceitação.



Compaixão

Compaixão é a consciência profunda do sofrimento de 
outra pessoa junto com o desejo de ajudar à aliviá-lo. 

Compaixão não é um relacionamento entre o curador e o 
ferido. É uma relação entre iguais. Somente quando
conhecemos bem nossa própria escuridão podemos
estar presentes na escuridão dos outros.

À aceitação da morte dos filhos pelos pais ocorre em
seus próprios estilos únicos e em seu próprio ritmo…
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) em 2006, coloca como um dos 
critérios para a mãe poder fazer a doação 
"estar amamentando ou ordenhando leite 
humano para o próprio filho". Complementa 
que não há proibição expressa para a doação 
de leite materno por mulheres que perderam 
seus filhos, desde que atendam aos demais 
critérios - ser saudável, não fumar, não beber, 
não usar drogas. Complementa ainda: "a 
norma não previu a excepcionalidade de 
doações de mães que se encontram em luto".
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Para muitos pais, seus filhos
falecidos funcionam como seres
que preenchem a lacuna entre a 
realidade transcendente e a 
cotidiana, uma vez que os filhos
fazem parte de ambos os reinos.



Parte da recuperação dos pais não
é “esquecer” ou “superar” a 
criança, mas manter o 
relacionamento de forma a criar
força interior e motivação pessoal
e trazer o bem aos outros.

Manter a conexão com a criança
tem implicações importantes para 
o aconselhamento do luto e os
cuidados com o luto. 

Luto Perinatal



Luto Perinatal

Acolher as necessidades são
práticas que podem ser vistas 
como um ato final de cura que os
profissionais de saúde podem
oferecer aos pais enlutados. 

Cada família é diferente em 
termo de suas necessidades de 
luto e não há um plano de 
cuidado de tamanho “único” para 
gerenciar o luto.
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Não podemos fazer normas que restrinjam a escolha da 
mulher. Não atrapalha o luto... Aos casais deve ser 
oferecido esta possibilidade. Doa-se sangue, medula e 
órgãos... por que não doar o leite humano após a morte 
do filho? Diante da morte de um bebê, todos parecem 
querer acabar logo com o assunto ("como se fosse 
possível") e não dão à mãe outras possibilidades para 
viver aquele momento. Filho foi e é amor. O gesto de 
doação de leite materno também é uma forma de amor, 
de cura, de ressignificação. Muitas mães decidem por 
doação de leite humano, em memória do próprio filho, 
fazendo por tantos outros bebês, ajudando a salvar 
outras vidas.
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Num estudo realizado por Rita 
Rêgo, em sua tese de 
doutorado, 2013: Perda do 
filho, doação de leite humano 
e luto familiar. => 71% das 
mães participantes, quando 
foram consultadas sobre qual 
destino dariam ao leite que 
produziam após a morte do 
filho recém-nascido ou ainda 
em seu útero, afirmaram que 
gostariam de ter sido doadoras 
de leite, caso tivessem tido a 
oportunidade de escolha.
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“Eu queria muito doar o leite mas não consegui mesmo após contato com 
vários bancos de leite do Rio de Janeiro. Eles alegam que o protocolo não 
permite e a psicóloga de um deles chegou a mencionar que esse protocolo é 
baseado no entendimento que tal atitude não faria bem ao psicológico da 
mãe neste momento de dor. Minha pequena se foi há pouco mais de dois 
meses e com 4 dias de vida e optei por não tomar remédio para secar o leite. 
Sempre tive planos de doar o excedente do leite por saber da importância 
para bebês da alimentação com leite materno. Quando meu mundo caiu e 
minha filha foi pro céu meu leite estava começando a descer e veio com 
tudo...e minha verdadeira intenção era doar, pensando que além de me 
fazer bem, me sentir útil, faria um bem muito grande ao próximo em 
situações contrárias adversas que outras pessoas estivessem passando...eu 
era uma mãe sem um bebê para mamar e sabia que do outro lado existiam 
bebês sem mães para amamentar, o que me parecia lógico doar e com isso 
realizar um desejo que sempre tive. Mas fui impedida pelo “protocolo” dos 
bancos de leite da minha cidade que resolveram tomar uma atitude, uma 
decisão que deveria ser minha e não deles e com isso deixei de ajudar no 
pouco que podia naquele momento a mim e a outros bebês.”
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Eu vim aqui para empurrar a 
humanidade um milímetro 
que seja em direção à 
Deus...

Steven Presfield
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