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INTRODUÇÃO

Fluxograma: fluxo de decisão de conduta para mães com COVID-19.

O aleitamento materno é um ato fortemente recomendado devido à sua
importância para a saúde materna e infantil. A proteção fornecida pelo leite
materno reside em seus diversos componentes, tais como
imunoglobulinas, linfócitos, monócitos, lisozimas e fatores de crescimento
que auxiliam na maturação do sistema imunológico do bebê. Além disso, a
amamentação também é responsável pelo fortalecimento da relação mãebebê, com liberação da ocitocina, importante para o seu desenvolvimento,
enquanto o contato pele a pele é importante para a colonização microbiana
infantil. No entanto, com a atual situação de pandemia pelo SARS-CoV 2,
existem controvérsias sobre a amamentação por mães infectadas.

OBJETIVOS
Analisar se há presença de SARS-CoV-2 no leite materno e, assim,
identificar se o aleitamento pode apresentar riscos de infecção para o
bebê.

METODOLOGIA
Fonte: Ministério da Saúde, 2020.

Estudo de revisão de literatura com busca sistemática. Assim, buscou-se
os artigos em bases de dados; escritos em inglês e português. Os termos
de busca foram “Breastfeeding” AND “COVID-19”. Inicialmente, obteve-se
um quantitativo de 53 publicações e após avaliação a amostra final
constou 15 de artigos.

A partir do exposto pelo Ministério da saúde brasileiro é possível inferir
que a amamentação é prioridade tanto para a mãe quanto para o bebê,
sendo necessários cuidados para evitar a transmissão mas deixando
claro de que essa não acontece através do leite materno. (16)

RESULTADOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia causada pelo novo coronavírus é uma experiência nova
para todos, no momento em que se tornou discussão mundial, as
pesquisas sobre essa comorbidade giraram entorno do grupo de risco, que
incluía grávidas, aumentando assim, a discussão acerca da transmissão
desse vírus pelo leite materno. (9)
Contudo, na maioria dos estudos avaliados não houve presença do vírus
SARS-CoV 2 no leite materno produzido por mães infectadas durante a
gestação, visto que raras amostras inicialmente se apresentaram positivas
e posteriormente negativas, corroborando para baixos riscos ao bebê em
comparação com os benefícios advindos da amamentação (10; 11; 12; 13;
14; 15).
Desse modo, as organizações e grupos de saúde do mundo, em sua
maioria, recomendam a continuidade do aleitamento materno (2)(3)(5)(6).
No entanto, diferem quanto ao tipo de conduta que deve permear a
amamentação, e, por ser uma novidade na área da ciência, não existem
evidências científicas robustas que possam estabelecer a correlação entre
a transmissão e a amamentação (6; 8; 9; 13).
De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) é
recomendável que a mãe infectada ou com suspeita de infecção seja
separada do bebê. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda
não separar o bebê da mãe infectada ou com suspeita de infecção, mas
adotar medidas de proteção tais como a higienização das mãos e mamas
antes e após a amamentação e o uso de máscaras. É importante salientar
de que nenhuma recomendação médica deve passar por cima das
escolhas da mãe caso não haja um risco evidente para o bebê, assim,
mesmo que essa possa amamentar sem riscos, ela deve ter uma escolha
se está se sentindo disposta ou não para essa atividade. (2; 3; 4; 5; 8; 12;
14).

O baixo risco de infecção relatado pelos estudos, associado aos inúmeros
benefícios que a amamentação proporciona, corrobora para que o
aleitamento materno seja recomendado, desde que sejam seguidas as
precauções(5)(6)(7)(12)(13)(14). Por fim, são necessários mais estudos a
fim de elucidar os riscos de contaminação do bebê por meio do leite
materno e estabelecer uma conduta padrão.
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