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INTRODUÇÃO:
Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (Covid-19), o Núcleo de Comunicação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), em parceria com as áreas de atenção
do Instituto, produziu materiais informativos para a população (pacientes, profissionais, alunos etc.).
O objetivo é que os materiais sejam amplamente divulgados (impressos e on-line), para
que as pessoas tenham acesso e compartilhem informações seguras e confiáveis.
Antes de disseminar qualquer conteúdo, consulte canais oficiais, como o site: www.portal.fiocruz.
br/coronavirus. Informações falsas devem ser ignoradas. Vamos contribuir positivamente!
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AMAMENTAÇÃO

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA No.01/20.170320

A Organização Mundial de Saúde (OMS), até o momento
(março/2020), orienta a manutenção da amamentação, pois
estudos comprovam que o coronavírus não é transmitido
pelo leite materno para o bebê.
RECOMENDAÇÕES:
- Manter a amamentação em caso de infecção pelo coronavírus, desde que a mãe
deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas;
- Com o propósito de reduzir o risco de transmissão do vírus por meio de gotículas
respiratórias durante o contato com a criança, inclusive durante a amamentação, orientar
a mãe infectada quanto:
1. Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou antes de retirar
o leite materno (extração manual ou na bomba extratora);
2. Usar máscara facial (cobrindo completamente nariz e boca) durante as mamadas e
evitar falar ou tossir durante a amamentação;
3. A máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada
nova mamada;
4. Em caso de opção pela extração do leite, devem ser observadas as orientações
disponíveis no documento: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_mulher_
trabalhadora_amamenta.pdf
5. Seguir rigorosamente as recomendações para limpeza das bombas de extração de
leite após cada uso;
6. Deve-se considerar a possibilidade de solicitar a ajuda de alguém que esteja saudável
para oferecer o leite materno em copinho, xícara ou colher ao bebê;
7. É necessário que a pessoa que vá oferecer ao bebê aprenda a fazer isso com a ajuda
de um profissional de saúde.
Os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais de
transmissão do vírus através do leite materno!
Para mais informações entre em contato com o Banco de Leite Humano (BLH)
do IFF/Fiocruz: 0800 026 8877

fiocruz.br/coronavirus
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CRIANÇAS COM CONDIÇÕES
CRÔNICAS E MICROCEFALIA

O que o Coronavírus causa na maioria das pessoas e nas crianças?
O Coronavírus causa uma doença chamada Covid-19, que se caracteriza principalmente por
um quadro gripal que pode evoluir para pneumonia grave. Em geral, a doença costuma ser
mais branda nas crianças, mas também pode levar a quadros mais graves como diarreia e
quadros neurológicos. Portanto, você precisa protegê-las, assim como os
outros membros da família.

Espera-se que 80% das pessoas terão uma melhora
espontânea após 5 a 7 dias!

ORIENTAÇÕES GERAIS
Quais sintomas você deve valorizar?
Febre, quadro gripal, falta de
ar, diarreia, lesões
de pele difusas,
entre
outros,
principalmente se
a criança tiver tido
contato com pessoas
com Covid-19.

Quando ir ao serviço de saúde?
Se a criança tiver tido contato com pessoas
com Covid-19 e apresentar sintomas, procure
o serviço de saúde mais próximo. Se
necessário, a Atenção Básica vai fazer o
encaminhamento para o local apropriado
para melhor investigação e, às vezes,
internação.

O que fazer em casa?
Deixar a criança confortável, usar
antitérmico e dar bastante líquido para
ela; na medida do possível, pratique
o distanciamento social;
leve-a ao serviço de saúde
para ser avaliada assim
que você desconfiar
que ela possa estar
infectada
com
o
Coronavírus.

fiocruz.br/coronavirus

E as medicações que a criança já usa?
Não interrompa nenhuma medicação de uso
continuo e, se precisar ir para um
serviço de saúde, leve as medicações
com você.
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CRIANÇAS COM CONDIÇÕES
CRÔNICAS E MICROCEFALIA
1 Transmissão
1

Sintomas

O VÍRUS É
TRANSMITIDO
POR
Espirro, tosse,
catarro ou
gotículas de saliva

1

Aperto de mão,
beijo, abraço

2

Contato com
superfícies
contaminadas

3

3

Febre alta,
entre 37.8°C e
40°C

Tosse,
geralmente
seca

Dificuldade
de respirar Coronavírus

Espirro, coriza, nariz entupido e diarreia
são alguns dos sintomas

Precaução

Lave bem as mãos Cubra o nariz e a
com água e sabão
boca ao espirrar
ou use álcool em gel
ou tossir

4

2

Gestantes
Futura mamãe,
não há comprovação
científica de
transmissão para o
bebê que está
chegando.

Não compartilhe
objetos pessoais

5

Mantenha os
ambientes bem
ventilados

Evite
aglomerações

Amamentação
Se deseja amamentar e está com
sintomas, não há comprovação da
transmissão pelo leite materno.
Só precisa de algumas precauções:
USE MÁSCARA DURANTE A
AMAMENTAÇÃO E HIGIENIZE BEM
AS MÃOS ANTES DE AMAMENTAR.
Para mais informações entre em contato
com o Banco de Leite Humano (BLH) do
IFF/Fiocruz: 0800 026 8877.
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ANEXO 1

Banner Informativo

Entrada de pacientes do IFF/Fiocruz

ANEXO 2

Para ver mais materiais e o Plano de Contingência da Fiocruz na íntegra, clique aqui:
https://portal.fiocruz.br/coronavirus-2019-ncov-publicacoes-da-fiocruz

