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APRESENTAÇÃO  

 Esta cartilha expõe um apanhado de orientações baseados nas 

diretrizes do Ministério da Saúde com o objetivo da manutenção do 

cumprimento da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) nos hospitais que 

são referência para a COVID-19. 

 A IHAC foi lançada, em 1991, desde então, vem servindo como grande 

força motivadora para que os hospitais/maternidades de todo o mundo adotem 

políticas e práticas de apoio à amamentação e neste cenário de pandemia não 

poderia ser diferente, várias ações e estratégias continuam sendo realizadas 

para que possa garantir a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

 Diante disso nos deparamos com mudanças e algumas podem até ser 

difíceis. No dia a dia já lidamos com um grande desafio que é manter as 

equipes de todas as categorias de profissionais alinhadas às boas práticas. 

Vislumbramos que esse obstáculo pode ser triplicado quando se adicionam 

novas modificações que as instituições passarão a experimentar devido à 

pandemia por COVID-19. 

 Sendo assim, a atualização dos profissionais que trabalham nessas 

instituições é de extrema importância, visto que são eles os mais propensos a 

mudar a realidade por serem o braço de execução. Dessa forma, devem 

continuamente ser motivados, apoiados e aperfeiçoados para permanecerem 

comprometidos com a amamentação. 

 Por este motivo, esta obra vem trazendo as atuais recomendações da 

Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Rede Brasileira de 

Bancos de Leite Humano e Sociedade Brasileira de Pediatria para que nós, os 

profissionais de saúde venhamos assumir o nosso papel protetor da 

amamentação no desafio lançado por esta pandemia. 

  

 



 
 

 



 
 

Os desafios da amamentação em tempos de COVID-19 

 

A amamentação é um direito da sociedade 

e é um dever do Estado protegê-la. Por isso, os 

serviços de saúde devem ter profissionais 

capacitados para assegurar esse privilégio 

garantido pela Constituição Federal, com boas 

condições de eficiência1. 

Sabe-se que o abandono da prática do aleitamento materno exclusivo 

foi um fenômeno marcante em várias partes do mundo, mais notadamente 

após a Segunda Grande Guerra, até o início da década de 80. A partir de 

então, iniciou-se um movimento mundial pela retomada desta prática, 

principalmente através de programas apoiados pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

UNICEF2. 

Como resultado, registrou-se nos últimos anos um aumento nos índices 

de prevalência da amamentação durante os primeiros seis meses de vida dos 

bebês. Esse avanço foi fruto de um trabalho dirigido principalmente aos 

profissionais de saúde. Apesar de todas essas conquistas, a prática do 

aleitamento materno natural ainda encontra obstáculos à sua plena adoção nos 

serviços de saúde da mulher e da criança. As maternidades são parte crítica e 

essencial na estrutura de saúde e podem ter um impacto importante sobre as 

práticas ótimas de aleitamento3. 

Dentre os principais obstáculos para o início da amamentação que 

fazem das maternidades parte crítica, podemos citar: o pouco conhecimento 

em relação as práticas necessárias para o apoio a amamentação, incluindo a 

população em geral (família, comunidade e trabalho), os profissionais de saúde 

e os gestores4. 



 
 

 O coronavírus até o presente momento não foi 

detectado no leite materno. Não há evidência científica 

robusta publicada que indique a transmissão do vírus Sars-

CoV-2, responsável pela infecção Covid-19. Parece 

improvável, portanto, que a doença seja transmitida por 

intermédio do leite materno, seja através da amamentação 

ou pela oferta do leite extraído por uma mãe que é 

confirmada/suspeita de ter Covid-19. A comunidade científica segue testando o 

leite materno de mães com Covid-19 confirmada/suspeita5. 

 

 Sendo assim, a amamentação não está 
contraindicada em nenhuma situação clínica da COVID-

19, mesmo durante a permanência da mãe em 

atendimento hospitalar, desde que a parturiente se 

encontre em condições satisfatórias de saúde e assim 

o deseje. Caso contrário, a equipe deverá respeitar a 

sua vontade e fazer a devida condução de orientação 

para substituto de leite materno6.  

 Diante disso, é seguro fornecer leite materno retirado de uma mãe com 

confirmação/suspeita de Covid-19, desde que para o seu(a) próprio(a) filho(a)7.  

Em contrapartida nos deparamos no dia a dia com ausência de 

informação associado as práticas inadequadas de profissionais de saúde, entre 

elas: pouco conhecimento e habilidades; abuso do uso de fórmulas infantis e 

prescrições desnecessárias de substitutos de leite materno (as tão famosas 

“fórmulas infantis”); além da cultura tão fortemente estabelecida de “leite fraco”, 

uso de mamadeira, protetores de mamilo, entre outros, que no cenário de 

pandemia da COVID-19 ganhou força a ser combatida por ações de proteção a 

amamentação8.   

Por sua vez, o Brasil comprometeu-se em cumprir a meta global de 

aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses de 50% até 2025, 

sendo que até o momento só conseguiu atingir 39%9, tendo ainda um longo 

caminho a percorrer. E somos nós profissionais da saúde que detemos o poder 



 
 

de mudar essa realidade: protegendo o aleitamento materno exclusivo e assim 

colaborando para aumento desses índices.  

O profissional nutricionista tem o grande potencial de valorizar a 

amamentação por ter o domínio de conhecimento do que o leite humano possui 

em sua composição e os benefícios que ele trás não só em curto prazo, mas 

também em longo prazo, diminuindo consideravelmente as taxas de doenças 

crônicas não transmissíveis na vida adulta desses bebês que puderam ser  

amamentados, protegidos e apoiados. 



 
 

 



 
 

OS BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO 

Embora o aleitamento materno exclusivo seja recomendado nos 

primeiros 6 meses de vida, ele é ainda pouco praticado em todo mundo, 

incluindo o Brasil1. 

Estudos indicam que se iniciado precocemente, o efeito protetor do 

aleitamento materno contra mortes infantis aumenta2. Estima-se que 

16% das mortes neonatais poderiam ser evitadas com a 

amamentação no primeiro dia de vida e 22% com a 

amamentação na primeira hora de vida (pesquisas realizados 

em Gana e no Nepal, respectivamente)3. 

Sabe-se que a proteção do leite materno 

permanece por tempo prolongado, mesmo 

após a interrupção da amamentação, esse 

efeito é resultante da sua influência no 

desenvolvimento do sistema imunológico do 

neonato4. 

Pesquisas mostram que a proteção contra 

diarreias permanece após o término da lactação e que a 

amamentação por 15 semanas é capaz de conferir proteção 

contra infecções respiratórias pelos próximos 7 anos (Hanson, 

1998).  

O aleitamento materno exclusivo por 90 dias provém uma maior 

proporção de crianças com respostas vacinais acima do nível protetor5. 

Do nascimento até os 6 meses as crianças alimentadas por mamadeira 

têm probabilidade 5 vezes maior de contrair infecção urinária do que as 

amamentadas6. 

Tanto bebês nascidos prematuros como a termo, alimentados com leite 

de peito, apresentam melhor visão aos 4 meses e aos 36 meses do que 

aqueles alimentados artificialmente7. 



 
 

 Berner (2001) observou que as crianças amamentadas por menos de 6 

meses tiveram 2,76 vezes mais chances de desenvolver as malignidades do 

que aquelas que foram amamentadas por mais de 6 meses nos casos de 

leucemia e linfoma.  

  Indiscutivelmente, a amamentação oferece inúmeras  vantagens não 

somente para o bebê, mas também para a mãe e promovê-la é contribuir para 

uma sociedade mais saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

A INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA EM HOSPITAIS 
REFERÊNCIA PARA  COVID-19 

 

A IHAC é uma ação que tem crescido, contando 

atualmente com mais de 22 mil hospitais credenciados 

em 150 países do mundo, incluindo o Brasil1. 

Criada em há 29 anos pela OMS e UNICEF 

para resgatar o direito da mulher de aprender e 

praticar a amamentação com sucesso, envolvendo 

todos os profissionais das instituições que carregam 

esse selo Hospital Amigo da Criança: da equipe de 

higienização, recepção e apoio a equipe de médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, técnicos 

de laboratório, técnicos de nutrição, copeiros, entre outros.  

Apenas com um esforço abrangente, multisetorial e que envolva 

diversos níveis para proteger, promover e apoiar a alimentação ideal de 

lactentes e crianças de primeira infância é possível conquistar e manter os 

comportamentos e as práticas necessárias para capacitar mães e famílias a 

oferecerem a todas as crianças o melhor início de vida2. 

A grande missão dessa iniciativa é trabalhar com todas as categorias 

de profissionais o modelo de boas práticas no cuidado da criança e da mulher3, 

gerando assim inúmeras vantagens para as instituições como:  ambiente mais 

calmo e tranquilo; menor taxa de infecção neonatal; estimula o trabalho em 

equipe; melhor imagem e maior prestígio; mais seguro em emergências;  

vantagens econômicas. 

Seus Critérios Globais compreendem a adesão aos “Dez Passos Para 

o Sucesso do Aleitamento Materno” e, no caso do Brasil, à Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, 

Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL).  



 
 

Essas recomendações favorecem a amamentação a partir de práticas 

e orientações no período pré-natal, no atendimento à mãe e ao recém-nascido 

ao longo do trabalho do parto e parto, durante a internação após o parto e 

nascimento e no retorno ao domicílio, com apoio da Atenção Básica de Saúde 

e da comunidade.  

O conjunto dessas diretrizes são úteis também para capacitar a equipe 

hospitalar que trabalha com mães e bebês para informar sobre as vantagens e 

o correto manejo do aleitamento materno e sobre as desvantagens do uso dos 

substitutos do leite materno, das mamadeiras e das chupetas, entre outros. 

Estudos realizados em diferentes países, incluindo o Brasil, concluem que a 

IHAC é uma estratégia efetiva e confirmam a coerência e viabilidade dos Dez 

Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno4. 

 

CRITÉRIOS DA IHAC  

1º CRITÉRIO 

DEZ PASSOS PARA O SUCESSO DA AMAMENTAÇÃO 

 
Ter uma política de aleitamento materno 

escrita que seja rotineiramente transmitida a toda 
equipe de cuidados da saúde 

 
As instituições devem ter uma Política de 

Aleitamento Materno escrita em linguagem simples, específica 

para cada setor que contemple todos os critérios da IHAC. Essa Política deve 

ser afixada em todas as áreas da unidade frequentadas por gestantes, 

puérperas, profissionais e visitantes.  

 
 
 
 



 
 

Capacitar toda a equipe de cuidados da saúde nas 
práticas necessárias para implementar essa política 

Todos os integrantes das instituições ou pelo 

menos 80% devem receber orientações sobre a política 

de aleitamento materno/alimentação de lactentes. 

Nesse cenário de pandemia é necessário manter todos 

os integrantes das equipes bem informados sobre o manejo clínico da 

amamentação na COVID-19. 

Os treinamentos podem contar com a tecnologia da comunicação por 

meio de WebAulas, divulgações de material educativo por meio dos aplicativos, 

reuniões por vídeo conferência, entre outros. 

O importante é que toda a equipe fale a mesma linguagem para a 

promoção da confiança da mulher em sua capacidade de amamentar 

exclusivamente e apoio para alimentar seu filho de forma bem sucedida e 

superar as dificuldades.  

 
 

 Informar todas as gestantes sobre os 
benefícios e o manejo do aleitamento materno 

O cuidado do pré-natal em si deve ser mantido. 

Em tempos de COVID-19 a mulher deve ser orientada a 

fazer isolamento social e quarentena sempre que possível. De uma 

maneira geral, se a gestante não tem nenhum risco, é indicado espaçar as 

consultas de pré-natal. Os exames e as consultas devem ser feitos no mesmo 

dia e no mesmo local. A ideia é que o fluxo de atendimento às gestantes seja 

diferenciado, com orientações sobre a infecção pela COVID-19 e possíveis 

sinais e sintomas (em especial para as gestantes de 3º trimestre)5. 



 
 

Todas as gestantes deverão ser orientadas e capacitadas pela equipe 

da Atenção Básica de Saúde, do Ambulatório e/ou da enfermaria de Alto Risco 

(gestantes internadas) sobre Aleitamento Materno, nos seguintes aspectos: 

indicar e incentivar a amamentação mesmo em casos de COVID-19, seguindo 

as devidas recomendações do Ministério da Saúde; mostrar os 

benefícios da amamentação tanto para a mãe, quanto para o 

bebê; conversar sobre as consequências do desmame precoce; 

ensinar sobre o posicionamento e pega correta do bebê; 

abordar os cuidados que deve se ter no alojamento conjunto; 

falar sobre o contato pele a pele (em que casos deve 

acontecer), e esclarecer sobre o tempo de 

internação. 

As orientações deverão ocorrer em 

clima de empatia, avaliando atitudes, crenças, 

conhecimentos, experiências anteriores e 

riscos para o desmame precoce6. 

Deve-se considerar a possibilidade de 

colocarem as consultas de pré-natal agendadas 

previamente, para que seja possível seguir as regras de distanciamento no 

local. Outra preocupação é com as mulheres que estão no 3º trimestre de 

gestação quando há um pouco mais de risco7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno 
na primeira meia hora após o nascimento.  

O Contato Pele a Pele deve ser realizado 

exclusivamente pela mãe assintomática e sabidamente sem 

contato prévio com pessoas com síndrome gripal ou infecção 

sintomática pelo SARS-COV-28. 

Este passo não é recomendado para a realização logo após o 

nascimento, por não existir a garantia que a mãe esteja suficientemente 

preparada para receber essa criança em termo de transmitir a doença para o 

bebê. Visando à prevenção da contaminação do RN, o contato pele a pele e a 

amamentação poderão ocorrer após a realização dos cuidados de higiene da 

parturiente incluindo: banho, troca de lençóis, camisola, touca e máscara9. 

 

 
 

 Mostrar às mães como amamentar e como 
manter a lactação, mesmo se vierem a ser 
separadas dos seus filhos.  

Todas as puérperas devem receber apoio prático 

para iniciar e estabelecer a amamentação e para que saibam lidar 

com as intercorrências comuns do aleitamento materno, incluindo medidas de 

controle de prevenção de infecções10. 

Puérperas em bom estado geral devem manter a amamentação e 

devem ser orientadas a11: 

- Lavar as mãos ao menos por 20 segundos com água e sabão e/ou 

usar álcool em gel 70% nas mãos antes de tocar o bebê ou antes de retirar 

leite materno (manual ou bomba extratora); 



 
 

       - Usar uma máscara (cobrindo completamente nariz 

e boca) durante as mamadas e evitar falar ou tossir 

durante a amamentação. Ressalta-se a importância de 

substituí-las sempre que ficarem úmidas (caseira ou 

descartável), lembrando que o tempo de uso das não 

reutilizáveis é de 4 horas, e ainda destacando o 

cuidado ao colocá-las e retirá-las, não tocando na frente, 

utilizando as alças de elástico ou tecido; 

- Espirrar ou tossir em um lenço de papel, descartar imediatamente e 

usar álcool em gel 70% ou lavar as mãos por pelo menos 20 segundos 

novamente com sabão e água limpa. 

- Limpar e desinfetar regularmente as superfícies que está tendo 

contato; 

- Se tossir sobre as mamas expostas, deverá lavá-las 

delicadamente com sabão e água por pelo menos 20 

segundos. Não é necessário higienizá-las antes de 

cada mamada. 

            Mães com sinais de gravidade de COVID-19 ou 

outras complicações que as impeçam de cuidar de seu 

bebê ou de continuar amamentação direta, sempre que possível, devem ser 

incentivadas e apoiadas a retirar e fornecer com segurança o leite materno ao 

bebê, aplicando medidas apropriadas para o controle e prevenção de 

infecções12. 

Recomendações e cuidados durante a extração do leite materno: 

- Preparar previamente o frasco que será utilizado para 

a coleta; 

- Retirar anéis, pulseiras e relógio; 

- Lavar as mãos e os braços até o cotovelo com 

água e sabão; 

- Colocar uma touca e máscara; 



 
 

- Retirar o leite da mama através da expressão manual, bomba manual 

ou elétrica;  

- Em seguida, abra o vidro (esterilizado) e coloque dentro o leite que 

está sendo retirado; 

A equipe pode tranquilamente oferecer apoio à realização da ordenha 

beira leito, utilizando toda a paramentação recomendada pelo Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da instituição.  

Em casos que a puérpera esteja sintomática e seu bebê estiver na 

unidade de terapia intensiva neonatal, ela ficará impossibilitada de entrar na 

unidade até que se torne assintomática e tenha passado o período de 

transmissibilidade da COVID-19 (cerca de 14 dias)13. 

A mãe deverá ser apoiada e auxiliada pela equipe na extração do seu 

leite para o seu bebê, seja na instituição caso fique interna em enfermaria 

privativa, ou em domicílio, de acordo com as recomendações da Rede 

Brasileira de Bancos de Leite Humano conforme a Nota Técnica nº 7 

DAPES/SAPS/MS de 18 de março de 2020. Se o isolamento for domiciliar, a 

equipe fornecerá os materiais necessários para a extração do leite. 

O leite extraído por essa mãe será conduzido aos 

procedimentos de controle de qualidade do Banco de 

Leite Humano para ser encaminhado ao bebê na 

unidade de terapia intensiva com toda a segurança e 

qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Não oferecer aos recém-nascidos bebida ou 
alimento que não seja o leite materno, a não ser que 
haja indicação médica e/ou nutricionista 

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúda da 

Criança e da Mulher, realizada em 2006 expõe que, apesar de 

98% dos nascimentos ocorrerem em hospitais, 20,5% dos recém-nascidos 

eram alimentados com pré-lácteos, isto é, com líquidos oferecidos antes do 

leite materno, incluindo água, chá, água com açúcar, glicose, soro e outros 

leites. O uso de pré-lácteos foi mais comum em mulheres submetidas à 

cesariana e com o parto realizado em instituições privadas ou conveniadas14. 

  A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) apresenta uma grande 

preocupação sobre o Uso e abuso de fórmula infantil nas maternidades em 
recém-nascidos sadios a termo. Em 2017, elaborou uma nota de alerta que 

traz evidências de que o uso de fórmula nas maternidades, sem uma indicação 

adequada, resulta em interrupção precoce do aleitamento15. 

O uso frequente de fórmula infantil como suplemento 

do leite materno durante a permanência do recém-nascido 

com mães cometidas com COVID-19 nas maternidades 

vem demonstrando alta prevalência. Muitas vezes a 
suplementação é desnecessária, pois a grande 

maioria das mulheres que recebe apoio e orientação no 

período perinatal poderá estabelecer um início adequado do 

aleitamento materno16. 

Diante disso, durante a permanência da díade mãe-bebê na 

maternidade, o pediatra, juntamente com outros participantes da equipe de 

assistência, pode realizar diversas ações para favorecer o início da 

amamentação17. 

A lista a seguir deve servir como guia, podendo ser incluídas ainda 

outras ações18: 



 
 

• Orientar as mães sobre técnicas de amamentação, fisiologia da 

lactação e comportamento do bebê; 

 • Evitar qualquer tipo de suplementação desnecessária, o que pode 

abalar a confiança da mãe em sua capacidade de amamentar plenamente seu 

filho; 

 • Esclarecer sobre informações conflitantes externas que podem    

influenciar uma mãe menos confiante (como oferecer suplemento ou chás); 

• Reconhecer fatores sociais e culturais que podem interferir na decisão 

da mãe em manter a amamentação; 

 • Observar o padrão de sono e o comportamento do bebê; 

• Incentivar o contato pele a pele, proporcionando mamadas mais 

frequentes; 

 • Estar atento aos movimentos do bebê que indiquem seu desejo de 

mamar; 

• Cuidar do sono da mãe. Algum cansaço por noites mal dormidas é 

esperado no início; 

• Avaliar casos de extrema fadiga que possam causar risco tanto à mãe 

quanto ao bebê. 

Não há dúvidas de que o melhor alimento para o 

recém-nascido a termo ou pré-termo é o leite materno 

e garantir sua oferta é boa prática que deve ser 

seguida por toda a equipe de hospitais amigos da 

criança19. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Praticar o alojamento conjunto – permitir que 
mães e bebês permaneçam juntos - 24 horas por dia.  

É indiscutível que a presença física da mãe, ao 

lado do bebê é o mais valioso cuidado que o bebê precisa20. 

Durante a pandemia o alojamento conjunto permanece nos hospitais 

amigos da criança, com algumas modificações, e isso foi um ganho enorme 

para a garantia da amamentação e o vínculo entre binômio mãe-bebê. 

O binômio é mantido em regime de alojamento conjunto em quarto 

privativo segundo a organização de cada maternidade, seguindo algumas 

garantias como21: 

- Assegurando a distância entre a cama da mãe e o berço do bebê 

idealmente de 2 metros (necessariamente acima de 1 metro); 

- Mantendo a mãe devidamente orientada quanto ao uso de máscaras 

e lavagem de mãos antes de tocar no bebê e durante todo cuidado ou 

amamentação; 

- Em relação aos acompanhantes, devem ser 

seguidos alguns critérios22: 

   Manter o acompanhante único, regular, desde 

que assintomático e não contactante com familiar 

suspeito/confirmado para COVID-19, com idade 

maior que 19 anos e menor que 60 anos e que   

não seja do grupo de risco. 

 
 

 

 

 



 
 

 

Incentivar o aleitamento materno sob livre 
demanda 

A livre demanda significa dar o peito sempre que  

o bebê quiser, sem impor horários e restrição à duração das 

mamadas23. 

O volume de leite produzido é proporcional ao estímulo de sucção do 

bebê. Se o RN sugar corretamente, ocorrerá a liberação de hormônios 

prolactina e ocitocina, ou seja, haverá a produção e a liberação de leite. Então, 

para aumentar a produção de leite, bastará estimular essa criança a sugar um 

maior número de vezes e por mais tempo. Ela não deve perder uma mamada 

para economizar leite24. 

 O alojamento conjunto mantido durante a pandemia garante que a livre 

demanda seja realizada com sucesso. 

 

 
Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a 

crianças amamentadas. 

Inúmeros estudos mostram que a chupeta e 

mamadeira estão sempre associadas a um tempo menor 

de duração do Aleitamento Materno e que as mesmas acabam 

por serem um indicador de dificuldades da amamentação.  

Este fato acabou sendo decisivo para que a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

optassem como recomendação oficial de não utilizar bicos, chupetas e 

mamadeiras desde o nascimento, pois o tempo de duração do aleitamento 

materno influencia diretamente na saúde do bebê e da mãe, quanto mais 

tempo amamentar, mais saúde para ambos25. 



 
 

Outros estudos apresentam efeitos prejudiciais do uso da chupeta com 

relação à oclusão dentária, levando à deformação na arcada dentária e 

problemas na mastigação, além de atrasos na linguagem oral, problemas na 

fala e emocionais. O risco de má oclusão dentária em crianças que utilizam 

chupeta pode chegar a duas vezes mais em relação aos que não usam26. 

Esta prática promove prejuízos respiratórios importantes, levando a 

uma expiração prolongada, reduzindo a saturação de oxigênio e a frequência 

respiratória. A respiração acaba ficando mais frequente pela boca (respiração 

oral), o que piora a elevação do palato (céu da boca), diminuindo o espaço 

aéreo dos seios da face e provocando desvio do septo nasal.  

Além disso, a respiração oral leva à diminuição da produção da saliva, 

que pode aumentar o risco de cáries. Como a respiração nasal tem a função de 

aquecer, umidificar e purificar o ar inalado e isto não ocorre de forma adequada 

por via oral, temos maiores chances de irritações da orofaringe, laringe e 

pulmões, que passam a receber um ar frio, seco e não filtrado 

adequadamente27. 

Ressalta-se ainda que as mamadeiras e as chupetas podem interferir 

fazendo com que o bebê mame menos e, portanto, que o peito produza menos 

leite. Elas costumam ser usadas para acalmar o bebê sem o peito, e, por isso, 

diminuem a frequência das mamadas28. Assim, colabora para a quebra da livre 

demanda tão necessária para a produção de leite materno. 

A incidência dos bebês que largam o peito após 

começarem a usar mamadeira é alta. Eles acabam 

preferindo a mamadeira, por ter sucção mais fácil. 

Com isso, o bebê desaprende a mamar 

principalmente se isso acontecer nos primeiros dias, 

quando ele não tem experiência suficiente no peito, 

causando confusão de bicos29. 

Diante disso, em tempos de COVID-19 há um risco 

aumentado da introdução de mamadeiras e fórmulas infantis principalmente por 

desconhecimento profissional sobre a não transmissibilidade do coronavírus 



 
 

pelo leite materno e aumentando assim as prescrições desnecessárias de 

substitutos de leite materno. 

Aconselha-se que as vias de alimentação dos neonatos dentro das 

instituições: em casos de gravidade materna, mães  HIV+, mães que se 

recusam em amamentar, separação do binômio mãe-bebê por internação do 

neonato em unidade de terapia intensiva neonatal, seja em copinho, xícara 
ou colher e não se recomenda utilizar bicos, mamadeiras ou chucas30. 

 
 

Promover a formação de grupos de apoio à 
amamentação e encaminhar as mães a esses 
grupos na alta da maternidade  

Antes da alta é necessário que haja orientações 

quanto à prevenção da COVID-19 para evitar que o bebê 

seja infectado no período pós alta. Além disso, deve-se orientar as famílias 

sobre os sinais de alerta de adoecimento. Durante a pandemia pode-se 

organizar os serviços para fazerem contato com as mulheres por telefone e 

pelo WhatsApp, a fim de dar maior apoio e segurança as mães quanto à 

amamentação. Também deve-se lembrar da corresponsabilidade da Atenção 

Primária para que possa seguir com a puericultura, já que estes serviços não 

devem estar suspensos durante esse período crítico de contágio.31 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2º CRITÉRIO  

CUMPRIR À LEI 11.265/2006 E À NORMA BRASILEIRA DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA LACTENTES NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA - NBCAL 

 A NBCAL é um instrumento importante para o controle da publicidade 

indiscriminada dos alimentos e produtos de puericultura que concorrem com a 

amamentação. Baseia-se no Código Internacional de Substitutos do Leite 

Materno recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1979, 

teve sua primeira versão publicada como Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde em 1988. Foi revista em 1992 e novamente em 2001/200232. 

 A NBCAL tem por fundamentos: promover, proteger e apoiar a 

amamentação; não tem pretensão de obrigar as mulheres a amamentarem, 

mas visa garantir que todos recebam informações imparciais e corretas sobre a 

alimentação de lactentes. Proíbe à propaganda ou qualquer outra forma de 

divulgação de fórmulas infantis, além de bicos, chupetas, mamadeiras e 

protetores de mamilos. 

 Nos hospitais amigos da criança a NBCAL não permite a distribuição 

de amostras grátis de fórmulas infantis, de mamadeiras, bicos, chupetas ou 

equipamentos para preparar tais alimentos, pois tal ato desestimula e dificulta a 

amamentação e ainda faz a mãe pensar que a instituição aprova a distribuição 

destes produtos. 

 Além disso, representantes não são autorizados a ter acesso livre às 

gestantes e as puérperas, por não serem fontes imparciais de informações e 

também por poderem prejudicar a confiança até de uma mulher bem 

informada; conselhos conflitantes e pressões sutis podem levá-las a dúvidas 

quanto a capacidade de amamentar. 

 Esta lei também não permite que os profissionais dos hospitais 

recebam suprimentos gratuitos, pequenos brindes como canetas, blocos de 

prescrições, agendas, tabelas de crescimento, calendários e pôsteres e 

presentes pessoais como viagens e entretenimento. 



 
 

 Em Hospitais Amigos da Criança, a NBCAL permite apenas visitas dos 

representantes a médicos e nutricionistas, uma única vez, no lançamento do 

produto, longe dos olhares de gestantes e puérperas.  

 Os profissionais de saúde podem ajudar a proteger o aleitamento 

materno: não deixando que pôsteres sejam espalhados pela instituição, 

promovendo fórmulas infantis, chás, sucos ou cereais para bebês, 

mamadeiras, bicos; rejeitando brindes grátis dos representantes como: 

canetas, agendas, blocos de prescrições, tabelas de crescimento, calendários  

e pôsteres, além de não aceitarem que sejam distribuídos brindes, amostras 

grátis ou folhetos para as gestantes e mães internas.      

 
3º CRITÉRIO  

REALIZAR OS CUIDADOS AMIGO DA MULHER (CAM) DE BOAS 
PRÁTICAS NO PARTO E NASCIMENTO 

  

 As boas práticas não devem ser abandonadas 

durante a pandemia. Algumas delas se mantêm 

iguais e outras devem ser adaptadas33.  

     A via de parto não deve ser alterada por a 

mulher está com coronavírus. Se o trabalho de 

parto estiver evoluindo bem e a mulher estiver 

clinicamente estável, deve-se prosseguir com a via 

de escolha inicial. A indicação da cesárea deve 

permanecer clínica. No parto vaginal, o bebê não é entregue imediatamente 

para a mãe. Ao sair do canal vaginal o bebê deve ser encaminhado para o 

berço aquecido, deve ser seco e, após garantir que a mãe foi higienizada e 

estiver paramentada, o RN vai para a mãe. Essa é uma adaptação para ser 

feita no caso de bebês saudáveis. Para os neonatos que não nascerem bem, 

deve-se seguir o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria para a 

reanimação neonatal34. 



 
 

 A manobra de Kristeller e epsiotomia continuam contraindicadas. Deve-

se lembrar de garantir a paramentação da mãe, adaptando as boas práticas. 

No momento não há relato de presença do vírus em secreções vaginais. Sendo 

assim a recomendação é o uso de máscara e higienização das mãos35. 

 Em relação ao acompanhante a recomendação é que as mulheres 

possam permanecer com seu direito garantido. Deve-se realizar o mesmo 

protocolo de anamnese para os mesmos. Se estiver assintomático e não for do 

grupo de risco, pode ficar com a paciente.  

 A ideia é que a equipe peça ao acompanhante para ficar o mais restrito 

possível no espaço, junto da mulher e que não fique circulando. Também é 

importante a orientação sobre a lavagem de mãos e todos os cuidados 

necessários, como também a conscientização da redução do número de 

pessoas na enfermaria durante o período de pandemia. Estas são questões de 

adaptação e conscientização necessárias36. 

 A garantia das boas práticas é uma luta desde sempre. 

Necessariamente é preciso adaptar o que estava sendo feito e não parar de 

fazer. Por exemplo, a deambulação. A mulher não irá deambular por todo 

hospital como antes, mas nada impede que ela deambule no ambiente em que 

ela vai parir o bebê37. 

 Em relação aos métodos não farmacológicos para alívio da dor, a bola 

suíça pode permanecer sendo utilizada, após a limpeza e desinfecção, pode 

ser armazenada no mesmo local. Se for utilizado material que seja 

processável, ele deve ser encaminhado para a central de material, comumente 

com os outros materiais indicados como contaminados (em saco branco, 

infectante e sem extravasamento). 

 Vale ressaltar que o fato da mulher ser positiva para COVID-19 não faz 

com que precise ter intervenções, a não ser que ela apresente dispneia ou 

outro sintoma relacionado à COVID-19. Então, será preciso  alguma mediação 

para diminuir o esforço. Por isso é importante estar sempre monitorando a 

mulher e o bebê com frequência maior. Não há porque evitar ou não fazer as 

boas práticas38. 



 
 

4º CRITÉRIO  

GARANTIA AO ACESSO LIVRE À MÃE E AO PAI JUNTO AO 
RECÉM-NASCIDO EM TEMPO DE INTERNAÇÃO CONFORME PORTARIA 

Nº 930/12 

  

Os bebês possuem boa capacidade de 

recuperação psíquica se as vivências mais 

angustiantes (separação, por exemplo) forem  

evitadas, grandes serão as chances do 

neonato ter um bom enfrentamento no futuro 

(GOLSEN, 2003). 

CANVASER (2020) destaca que a 

experiência de internação neonatal já é estressante e que 

separar pais e bebês chega a ser devastador de acordo com as orientações do 

CDC, nos EUA (apud FURLOW, 2020). 

Para a entrada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINEO) é 

sugerida a realização de triagem diária na entrada do hospital ou da UTINEO, 

conforme rotina local, que inclua uma lista de sintomas gerais de infecção, 

preferencialmente impressa e assinada pelos pais atestando a veracidade das 

informações prestadas (sugestão em anexo)39. 

A mãe assintomática e não contactante de pessoas com síndrome 

gripal ou infecção respiratória comprovada pelo SARS-CoV-2 permanecerá 

com livre acesso e permanência na UTINEO. A entrada do pai pode ocorrer 

alternando com a mãe, para diminuir a concentração e circulação de pessoas 

no ambiente de internação neste período, até novas deliberações40. 

Em algumas situações os pais não poderão visitar seus bebês: mãe/pai 

positivos para SARS-COV-2, que terão de cumprir isolamento hospitalar ou 

domiciliar; mãe/pai com familiar contactante positivo para SARS-COV-2; 

mãe/pai que moram longe com dificuldade de transporte; mãe/pai com outros 

filhos e/ou familiares de risco em casa41. 



 
 

CONCLUSÃO 

 Para que o aleitamento materno seja protegido é necessário que os 

profissionais de saúde estejam comprometidos a garantir que as puérperas 

tenham um ambiente favorável/acolhedor em cada hospital/maternidade: que o 

encorajamento à amamentação seja contínuo para que o binômio usufrua dos 

benefícios que tal prática oferece. 

 Necessitamos mais do que nunca da habilidade de empatia dos 

profissionais que prestam assistencialismo direto ao binômio, além de 

aperfeiçoamento destes profissionais quanto às boas práticas da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança para que junto com o olhar atencioso dos gestores 

executem as devidas conduções e assim cada bebê tenha seu melhor início de 

vida e a garantia que será amamentado no pós alta, promovendo assim a 

amamentação exclusiva até os 6 meses de vida e complementado até os 2 

anos ou mais.  

 

“A amamentação é um dos investimentos mais  
eficazes que um país pode fazer para garantir uma  

população mais inteligente e saudável.” (OMS, 2017). 
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