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Resumo

Resultados

Conclusão

Em meio à pandemia do novo coronavirus, surge a
necessidade de estabelecer a segurança do
aleitamento materno. Assim, foi realizada revisão
bibliográfica com objetivo de compreender o
potencial de transmissão do COVID-19 por essa
via. Concluí-se que se trata de uma prática segura
que oferece benefícios para a mãe e para o
recém-nascido e que deve, portanto, ser mantida e
estimulada quando possível.

A maioria dos estudos rejeita a possibilidade de transmissão vertical da COVID-19, baseando-se na ausência de
amostras virais no líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical nas primeiras horas de vida e no resultado
negativo do swab de orofaringe. Com relação ao aleitamento materno, as evidências sugerem que o leite
humano não é um veículo de disseminação do SARS-CoV-2, assemelhando-se a outras doenças respiratórias
infectocontagiosas. A transmissão materno-infantil, quando ocorre, parece se dar por gotículas respiratórias
expelidas ao tossir ou espirrar. Por isso, considerando-se os benefícios da amamentação, dentre eles a
proteção contra infeções do trato respiratório, com diminuição da severidade e necessidade de hospitalização,
redução da morbimortalidade por diarreia, melhora do desenvolvimento cognitivo, reforço do vínculo mãe-filho e
maior custo-efetividade, orienta-se a manutenção da amamentação associada a práticas de prevenção da
transmissão, sobretudo uso contínuo de máscaras, desde que as condições clínicas da mãe e do recém-nascido
sejam favoráveis. Vale ressaltar que caso a mãe opte por não amamentar, sua decisão deve ser respeitada.
Nessa caso ou em situações em que a mãe esteja muito doente, recomenda-se a busca por bancos de leite
materno, com administração por meio de copo ou de colher para que seja possível recomeçar a amamentação
quando for possível.

Nota-se que os benefícios da amamentação
superam os possíveis riscos de transmissão
materno-infantil do SARS-CoV-2, portanto a
lactação deve ser encorajada em casos de mães
com COVID-19, ressaltando a necessidade de
seguimento de medidas de prevenção da infecção.

Introdução
A pandemia causada pelo novo coronavírus,
chamado de SARS-CoV-2, teve início na província
de Wuhan, na China e já causou cerca de 1,2
milhão de mortes mundialmente. Nesse sentido, é
fundamental compreender os impactos da
COVID-19 na gravidez além de estabelecer vias
prováveis
de
transmissão
materno-infantil,
sobretudo em relação à segurança do aleitamento
materno, uma prática que promove benefícios tanto
para o recém nascido quanto para a mãe.

Objetivos

Seguir estritamente as recomendações para
a limpeza das bombas de extração de leite
após cada uso

Apresentar uma revisão da literatura acerca da
segurança do aleitamento materno durante a
pandemia do SARS-CoV-2.

Medidas para
amamentação segura

Metodologia
Foi realizada uma revisão não sistemática da
literatura por meio de uma busca na base de dados
PubMed com os descritores DeCS/MeSH
“breastfeeding” and “coronavirus”. Os critérios de
inclusão foram estudos do tipo revisão, revisão
sistemática, observacional e guidelines. Foram
excluídos os artigos que descumpriram a temática
proposta.

Lavar as mãos por pelo menos 20
segundos antes de tocar o bebê ou
de extrair o leite materno

Receber orientação de um profissional da
saúde quanto à técnica

Trocar imediatamente de máscara em
caso de tosse, espirro ou a cada
amamentação

Usar máscara cobrindo completamente o
nariz e a boca, além de evitar tossir ou
conversar durante o processo

Considerar a possibilidade de pedir ajuda para
alguém saudável alimentar o recém-nascido com
auxílio de um copo ou uma colher
Figura 1: adaptado de Calil, 2020.
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