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RESUMO

A OMS declarou no dia 30 de janeiro de 2020, o surto do novo coronavírus
(2019-nCoV) como uma “Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional”. O Ministério da Saúde manteve as recomendações de
garantia do aleitamento materno durante a pandemia, contudo, muitos
profissionais ainda possuem dúvidas sobre a possibilidade de
transmissão, vertical ou horizontal, do novo coronavírus por meio da
amamentação. Este presente estudo objetivou realizar uma revisão da
literatura a respeito da segurança na prática de amamentação em casos
de mães com COVID-19. Foi realizada uma revisão integrativa da
literatura nacional e internacional. A busca deu-se nas bases de dados
SciELO, LILACS e MEDLINE. Foram selecionados 25 artigos científicos que
tratavam especificamente da temática do aleitamento materno e seus
fatores de risco e proteção para a infecção pelo SARS-CoV-2. De acordo
com os estudos analisados, embora já tenha sido detectada a presença de
RNA viral por RT-PCR em amostras de leite materno, ainda não há casos
comprovados de transmissão vertical pelo leite humano. A amamentação
parece ser segura se praticada de acordo com as medidas de precaução
recomendadas pela OMS, além de haver indícios de um potencial para
proteção imunológica através da transferência de anticorpos contra SARS-
CoV-2 pelo leite materno. O aleitamento materno deve continuar a ser
promovido mesmo em casos de mães com suspeita clínica ou confirmação
de COVID-19, bem como o oferecimento de leite materno ordenhado em
casos em que não há possibilidade de amamentação direta.
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