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Um dos vários motivos para amamentar o 
seu bebê é: passar anticorpos maternos 
protetores através do leite.

O guia alimentar para crianças brasileiras 
menores de dois anos recomenda como primeiro 
passo para uma alimentação saudável:

AMAMENTAR ATÉ 2 ANOS 
OU MAIS, OFERECENDO 

SOMENTE LEITE MATERNO 
ATÉ 6 MESES.



Esta CARTILHA apresenta orientações baseadas nas recomendações da 
Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Rede Brasileira de 
Bancos de Leite Humano e Sociedade Brasileira de Pediatria para que as 
mães continuem amamentando os seus bebês com segurança!

COMO AMAMENTAR COM SEGURANÇA EM
MEIO À PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA
PELO NOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)?



ESTOU ME SENTINDO BEM. POSSO TOCAR E SEGURAR MEU BEBÊ SE TENHO O NOVO 
CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)?

É importante esclarecer para as mães que ainda não existem evidências 
científicas de que o novo Coronavírus (SARS-CoV-2) pode ser transmitido 
para o bebê através da amamentação.
O vírus não foi encontrado no leite materno de mulheres com COVID-19.
A prática do aleitamento materno pode ser realizada, se esse for o desejo da 
mãe, desde que ela tome os cuidados necessários para a proteção do bebê 
e esteja se sentindo em condições de amamentar.

Sim. O contato próximo e a amamentação exclusiva ajudam no crescimento 
do bebê. Você pode segurar seu bebê, fazer contato pele a pele e 
compartilhar o quarto com ele, desde que siga todas as recomendações.

No intervalo entre a amamentação e os cuidados com o bebê durante a 
internação no hospital ou em casa, todas as mães com sintomas (positivas ou 
não para SARS-CoV-2) devem:

1.

ATENÇÃO!

Manter distância mínima de 2 metros do seu bebê;
Fazer a higiene correta das mãos com água e sabão ou com álcool a 70%;
Usar máscara cirúrgica obrigatoriamente;
Manter sempre limpas e desinfetadas todas as superfícies que a mãe 
mantém contato.

ORIENTAÇÕES DE ALEITAMENTO 
MATERNO EM TEMPOS DE COVID-19
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A segurança durante a amamentação e manutenção
do bebê próximo à mãe devem ser avaliados caso a caso.

Procure sempre a ajuda de um Profissional da Saúde.

AS MÃES INFECTADAS COM O NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)
PODEM AMAMENTAR?2.

Podem sim, tomando os cuidados necessários que vamos compartilhar 
nesta cartilha.

TENHO O NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) E ME SINTO MUITO DEBILITADA PARA 
AMAMENTAR MEU BEBÊ DIRETAMENTE. O QUE POSSO FAZER?3.

Você pode procurar apoio e orientação para fornecer leite materno ao seu 
bebê de uma forma que seja possível para você. Vamos compartilhar alter-
nativas para oferecer o leite materno de forma segura.
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ATENÇÃO!

COMO POSSO AMAMENTAR SE FUI 
DIAGNÓSTICADA COM COVID-19? ?
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Você deve lavar bem as mãos com água e sabão 
por pelo menos 40 segundos ou higienizar as 
mãos com álcool em gel à 70% por pelo menos 
20 segundos antes de tocar no seu o bebê; 

Usar uma MÁSCARA FACIAL do tipo cirúrgica 
para cobrir completamente nariz e boca 
durante as mamadas e EVITAR FALAR OU TOSSIR 

durante a amamentação;

Em caso de tosse ou espirro, troque a máscara imediatamente.
A cada nova mamada, troque a máscara.
Você deve evitar tocar as mãos do seu bebê, pois eles podem levá-las à boca;
Evite também que o bebê coloque as mãos no seu rosto (boca, nariz e bochechas) 
ou nos seus cabelos;

Caso você não consiga amamentar 
diretamente, você pode pedir ajuda para a 
retirada do leite, seguindo as orientações 
de higiene. 
OBS Você pode tirar o leite de forma manual ou utilizando a 
bomba extratora



COMO RETIRAR O
LEITE MATERNO??

Retire anéis, pulseiras e relógio. Prepare primeiro o frasco que será 
utilizado na coleta. 

Lave as mãos até o cotovelo com água e sabão por pelo menos 40 
segundos ou 20 segundos com álcool em gel à 70% antes de retirar o 
leite materno (retirada manual ou na bomba extratora);

Coloque uma touca no cabelo, máscara cirúrgica cobrindo boca e nariz, 
e um avental;

Lave as mamas com água limpa;

Seque as mãos e as mamas com papel-toalha (evitando deixar resíduo 
de papel) ou com um pano limpo; 

Retire o leite do peito com as mãos ou com bomba manual ou elétrica, 
jogando fora os primeiros jatos e gotas de leite;

Em seguida, abra o vidro seco (lavado antes com água e sabão) e 
coloque dentro o leite que está sendo retirado;

Após terminar a coleta, peça auxílio para alguém saudável oferecer o 
leite ao seu filho ou feche bem o frasco e guarde o leite na geladeira por 
no máximo 12 horas ou no congelador/freezer por até 15 dias, para que 
seja oferecido ao seu filho em outro momento.
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Você pode pedir ajuda a alguém saudável 
para oferecer o leite ao bebê no copinho 
ou colher.

É importante que a pessoa conheça a 
técnica correta de uso desses utensílios. 
Peça ajuda a um profissional da saúde.
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EM CASOS DE RETIRADA DO LEITE MATERNO COM A BOMBA EXTRATORA:
Você deve seguir rigorosamente as recomendações para limpeza das bombas 
de extração de leite antes e após cada uso.

ATENÇÃO!

QUAL A ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE A DOAÇÃO DE LEITE MATERNO 
AOS BANCOS DE LEITE HUMANO (BLH) E POSTOS DE COLETA DE LEITE HUMANO 
(PCLH) DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19?

4.

A doação de Leite Humano deve ser mantida somente por mães saudáveis e 
sem contato domiciliar com pessoas gripadas ou confirmadas para COVID-19. 

É contraindicada a doação de leite materno por mulheres com sintomas de 
gripe, infecção respiratória ou confirmação de caso da COVID-19.

09

As evidências científicas até o momento mostram que assim como em outras 
viroses, o novo Coronavírus (SARS-CoV-2) não passa para o seu bebê pelo leite 
materno.

Os benefícios da amamentação do seu bebê são maiores do que os riscos de 
transmissão do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Fiquem atentas a todas as recomendações do Ministério da Saúde e busquem 
ajuda de um profissional de saúde.
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