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Porquê amamentar? 

• Organização Mundial de Saúde 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf 

 

https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/infographic_breastfeeding.pdf?ua=1 

• Ministério da Saúde 
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-
content/uploads/2019/07/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf 

 

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/Pol%C3%ADtica-
Nacional-de-Atenção-Integral-à-Saúde-da-Criança-PNAISC-Versão-Eletrônica.pdf 
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Porquê amamentar? 

 

• Febrasgo  
https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/683-orientacoes-e-recomendacoes-
febrasgo-amamentacao 

 

 

• Sociedade Brasileira de Pediatria 
https://www.sbp.com.br/departamentos-cientificos/aleitamento-materno/documentos-
cientificos/ 
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Porquê amamentar? 

• Secretaria Estadual de Saúde 
 

http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/primeirissima-
infancia/spppi_caderno_1_baixado.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de São Paulo 

BLH 58 

PCLH 42 

https://producao.redeblh.icict.fi
ocruz.br/portal_blh/blh_brasil.p
hp?regiao=sudeste 
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O SARS CoV 2 é transmitido pelo leite 
materno? 



O SARS CoV 2 é transmitido pelo leite 
materno? 



O SARS CoV 2 é transmitido pelo leite 
materno? 

• 9 mulheres grávidas com PNM COVID-19 
(SARS-CoV-2) 

• Testados amostras de líquido amniótico, 
sangue de cordão umbilical, leite materno 
após a primeira lactação e swab de orofaringe 
dos neonatos 

• Em 6 mulheres as coletas foram efetivas  

 



O SARS CoV 2 é transmitido pelo leite 
materno? 

• Nenhum dos neonatos precisou de 
tratamento pediátrico especial 



O SARS CoV 2 é transmitido pelo leite 
materno? 

• Até o momento não foi encontrado presença 
do SARS CoV 2 no leite materno em puérperas 
portadoras de COVID 19 

• Todas as amostras de leite materno foram 
negativas para SARS CoV 2 



Lactante portadora de COVID 19 pode 
amamentar? 



Lactante portadora de COVID 19 pode 
amamentar? 

https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/942-notula-complementar-sobre-
covid-19-e-aleitamento-materno  
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Lactante 
portadora de 
COVID 19 
pode 
amamentar? 



Segue a recomendação do CDC 

Lactante portadora de COVID 19 pode 
amamentar? 



Mulher com COVID 19 pode ser 
doadora de leite materno? 

http://www.ibfan.org.br/documentos/outras/doc-285.pdf  



Como devo manejar o aleitamento materno de 
prematuros, caso a mãe tenha COVID 19 



Como devo manejar o 
aleitamento materno de 
prematuros, caso a mãe 
tenha COVID 19 



Se a mãe tiver trauma mamilar com 
saída de sangue pode continuar 

amamentando? 

No momento não temos 
evidências desta via de 
contaminação 



Devo continuar com as visitas 
domiciliares para coleta de leite 

humano? 



Prevenção é fundamental 



“Na vida, não 
a nada a 
temer, mas a 
entender” 

Marie Curie, cientista e física polonesa. 
Ganhadora do Prêmio Nobel 2x 

Obrigada 
andreapsfernandes@hotmail.com 
blhleonormendes@gmail.com 
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