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EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E 

COVID-19 

280

5 negativos

6 positivos



EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E 

COVID-19 

Titulo Artigo Local Mês Tipo do Estudo Achado

SARS-CoV-2 and human milk: what is the evidence?

Lackey K, Matern Child Nutr. 2020 May 30

EUA

China/Singapu

ra

Abril/Maio 20 Revisão 

sistemática

29 participantes

1  PCR +

IgG e IGM + 

Coronavirus Disease 2019 Among Pregnant Chinese Women: 

Case Series Data on the Safety of Vaginal Birth and Breastfeeding

Y Wu. BJOG. 2020 May 5.

China Maio 20 Serie de Casos 13 puérperas

Avaliou 3 

1 foi +

Detectable severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) in human breast milk of a mildly symptomatic 

patient with coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Patrick C. K. Tam.

Austrália Maio 20 Relato de caso Mãe pouco sintomática de bebê 

de 8 meses com sintomas leves. 

Teve 2 amostras de LM +, bebê 

com fezes +.

Detection of SARS-CoV-2 in human breastmilk.

Rüdiger Groß, www.thelancet.com Vol 395 June 6, 2020

Alemanha Junho 20 Relato de caso 02 puérperas

1 RT PCR + LM   RN +

Antibodies in the breast milk of a maternal woman with COVID-19

Yunzhu Dong. Emerging Microbes & Infections

China Junho 20 Relato de caso LM: RT PCR neg, IgG +, IgA+

RN PCR neg, IgG+ menor que 

mãe e negativou

Virolactia in an Asymptomatic Mother with COVID-19. 

Bastug A.  Breastfeeding Medicine Volume 15, Number 8, 1 jul

2020

Turquia Julho 20 Relato de caso Mãe assintomática RTPCR +, 

Colostro e LM +

RN 1º teste 8h vida RT PCR 

neg, LM entre 24-36h vida. 
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EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E 

COVID-19 

Publicado em 17 junho 2020



EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E 

COVID-19 

O leite humano não pode ser entendido 
separadamente da vida humana e mais 

importante, o leite humano não pode ser 
entendido separadamente da amamentação.

The COVID-19 liquid gold rush: Critical perspectives of human milk and SARS-CoV-2 infection

Palmquist, A.E.L; Am J Hum Biol. 2020 (05 de agosto de 2020)



Ana Carolina Lucena e Ariene Silva do Carmo

Nutricionistas e Consultoras Técnicas da Coordenadoria Geral de 

Alimentação e Nutrição (CGAN) do Ministério da Saúde

O NOVO GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS 

BRASILEIRAS MENORES DE 2 ANOS:                          

Processo de construção e novas recomendações



2 0 1 9

• Inquérito domiciliar representativo de todas

as regiões brasileiras;

• Avaliou crianças menores de cinco anos

quanto às práticas de aleitamento materno e

de alimentação complementar, ao estado

nutricional e às deficiências de

micronutrientes;

• Avaliou 14.505 crianças menores de cinco

anos de vida no período entre fevereiro de

2019 e março de 2020.

• Contratado em 2017, por meio de Chamada 

Pública, fruto da parceria entre  CGAN, 

DECIT e CNPq;

• Estudo conduzido pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ)

ESTUDO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (ENANI)
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Por que um Guia para crianças menores dois 
anos?

Dois primeiros anos são decisivos para o crescimento e 
desenvolvimento das crianças

Formação de hábitos Saúde para a vida toda

Amamentação 
exclusiva por 6 

meses

Alimentação 
Complementar 

saudável

Amamentação até 
dois anos ou mais

Não consumo de 
alimentos 

ultraprocessados
e açúcar antes de 

dois anos

Excesso de 
peso

Perda ou 
diminuição da 

tradição de 
cozinhar 

Falta de tempo 
da família para 
o preparo das 

refeições

A garantia de alimentação saudável nos primeiros dois anos de vida 

seguem sendo um desafio



Pilares do Processo de Elaboração

Melhor evidência 

científica 

disponível

Ausência  de 

conflito de 

interesse na 

elaboração do 

documento

Transparência / 

Escuta 

abrangente 

Grupo 
técnico de 
elaboração

Grupo de 
Monitoramento 

Político



Guia para crianças menores dois anos

Traz recomendações e informações sobre como alimentar a criança para promover saúde e 

desenvolvimento para que alcance todo o seu potencial

Para quem? O Guia deve ser utilizado por todas as pessoas que participam do 

cuidado com a criança, seja a mãe, o pai, parceiras e/ou parceiros de mães e pais, avós, 

avôs, homens e mulheres com ou sem relação de parentesco, que morem ou não na mesma casa 

da criança 

Também pode apoiar membros da comunidade e profissionais de saúde, 

educação e assistência social que cuidem de crianças em seus locais de trabalho

Indutor de políticas públicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e 

alimentação saudável



IN NATURA: obtidos diretamente de plantas ou de animais sem que
tenham sofrido qualquer alteração. MINIMAMENTE PROCESSADOS: são
alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a
alterações mínimas.

INGREDIENTES CULINÁRIOS PROCESSADOS

ÓLEOS, GORDURAS, SAL E AÇÚCAR

Produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da
natureza e usados para criar preparações culinárias.

ALIMENTOS PROCESSADOS

Produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a
um alimento in natura ou minimamente processado.

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS

Produtos cuja fabricação envolve diversas etapas, técnicas de
processamento e ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente
industrial.

Classificação dos alimentos



Alimentos In natura e minimamente processados

Feijões (leguminosas) - feijão de todas as cores, ervilha, lentilhas, grão de bico e outras

leguminosas;

Cereais - arroz branco, integral ou parboilizado; milho em grão ou na espiga; grãos de trigo, farinhas

de mandioca, de milho, de trigo ou de aveia; macarrão ou massas frescas ou secas feitas com essas

farinhas e água;

Raízes e tubérculos - batata, mandioca e outras raízes e tubérculos in natura ou embalados,

fracionados, refrigerados ou congelados;

Legumes e Verduras - legumes e verduras frescos ou embalados, fracionados, refrigerados ou

congelados;

Frutas - frutas frescas, frutas secas, sucos de frutas e sucos de frutas pasteurizados e sem adição de

açúcar ou outras substâncias ou aditivos;

Carnes e ovos – carnes e partes internas de gado, porco, aves, pescados, frutos do mar e demais

animais, bem como os ovos;

Leites - leite (pasteurizado ou em pó), iogurte (sem adição de açúcar ou outra substância);

Castanhas e nozes - castanhas, nozes, amendoim e outras oleaginosas sem sal ou açúcar;

Água própria para consumo

Outros - cogumelos frescos ou secos; especiarias e ervas frescas ou secas; chá, café, erva-mate



O que são alimentos ultraprocessados?

• Formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de

alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos

(gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório.

• Possuem número elevado de ingredientes (geralmente 5 ou mais) e sobretudo, a

presença de ingredientes com nome pouco familiares e não usados em preparações

culinárias indicam que o alimento é ultraprocessado;



Princípios

1. A saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos.

2. O ambiente familiar é espaço para promoção da saúde.

3. Os primeiros anos de vida são importantes para a formação dos hábitos

alimentares.

4. O acesso a alimentos adequados e saudáveis e à informação de

qualidade fortalece a autonomia das família.

5. A alimentação é uma prática social e cultural.

6. Adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma

de fortalecer sistemas alimentares sustentáveis.

7. O estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de

uma relação saudável com a alimentação.



Apresentação 

O guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos como instrumento para 

promoção do direito humano à alimentação

Um guia alimentar para as famílias de crianças menores de 2 anos

Princípios

Leite materno: o primeiro alimento

Conhecendo os alimentos 

A criança e a alimentação a partir dos 6 meses

Crianças menores de 6 meses que não estão sendo amamentadas exclusivamente

Alimentação de crianças não amamentadas 

Cozinhar em casa 

Alimentação adequada e saudável: lidando com os desafios do cotidiano

Conhecendo os direitos relacionados à alimentação infantil

Doze passos para uma alimentação saudável

Para saber mais

Glossário

Anexo – processo de elaboração da nova edição do guia alimentar para crianças brasileiras 

menores de 2 anos 

Estrutura



Doze passos para uma alimentação saudável  Guia 

Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos

1. Amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo 

somente o leite materno até 6 meses

........

2. Oferecer alimentos in natura ou minimamente 

processados, além do leite materno, a partir dos 6 

meses.

........

3. Oferecer água própria para o consumo à criança 

em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas 

açucaradas.

........

4. Oferecer a comida amassada quando a criança 

começar a comer outros alimentos além do leite 

materno.

........

5. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos 

que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade.

6. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a 

criança.

7. Cozinhar a mesma comida para a criança e 

para a família.

........

8. Zelar para que a hora da alimentação da 

criança seja um momento de experiências 

positivas, aprendizado e afeto junto da família.

........

9. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade 

da criança e conversar com ela durante a 

refeição.

........

10. Cuidar da higiene em todas as etapas da 

alimentação da criança e da família.

........

11. Oferecer à criança alimentação adequada e 

saudável também fora de casa.

........

12. Proteger a criança da publicidade de 

alimentos.



Passo 1. Amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo 

somente o leite materno até 6 meses

• O leite materno é o melhor alimento para as crianças pequenas e

promove saúde e afeto para a criança e a mãe;

• O leite materno protege a criança de infecções e previne

algumas doenças no futuro, como asma, diabetes e obesidade;

• Todo o leite materno é adequado e nenhum outro alimento

necessita ser dado ao bebê enquanto estiver em amamentação

exclusiva;

• É recomendado que a criança seja amamentada desde a primeira

hora de vida e sempre que quiser amamentar;

• Amamentação até dois anos ou mais;

• A rede de apoio à mãe que amamenta é importante para o

sucesso da amamentação.



Passo 2 - Oferecer alimentos in natura ou 

minimamente processados, além do leite materno, a 

partir dos 6 meses.

 Ofereça refeições preparadas com alimentos in natura e

minimamente processados e continue amamentando até os 2

anos ou mais.

 O número de refeições ao longo do dia e a quantidade de

alimentos oferecidos devem aumentar conforme a criança cresce

para suprir suas necessidades.

 Ao completar um ano a criança já deve estar fazendo as principais

refeições com a família (café da manhã, almoço e jantar), além de

lanches/merenda e do leite materno.

• 3 X ao 
dia

6 meses

• 4 x ao 
dia

7 e 11 meses

• 5 x ao 
dia

12 meses



Após os 12 meses

O que oferecer?

Leite materno +

Café da manhã, lanche/pequena refeição da manhã, almoço,

lanche/pequena refeição da tarde e jantar.

Almoço e Jantar:

É suficiente quando o prato da criança tem:

- 1 alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos;

- 1 alimento do grupo dos feijões;

- 1 ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras;

- 1 alimento do grupo das carnes e ovos.

Junto à refeição, pode ser dado um pedaço pequeno de 

fruta

Pequenas refeições: Frutas ou cereais, raízes ou 

tubérculos



Passo 3 - Oferecer água própria para o consumo à 

criança em vez de sucos, refrigerantes e outras 

bebidas açucaradas.

A água é essencial para a hidratação da criança e não deve ser substituída por nenhum

líquido, como chá ou suco, muito menos refrigerante ou outras bebidas ultraprocessadas.

Habituar a criança a ingerir essas bebidas açucaradas aumenta a chance de a criança

apresentar excesso de peso e cárie dentária, além de desestimular o consumo de água.

Ofereça água para a criança mesmo sem ela pedir.

Recomendação de não oferecer suco de fruta à criança menor de 
1 ano, mesmo aquele feito somente com fruta. A partir dessa idade, 

pode-se dar um pouco de suco, desde que seja suco natural da fruta, 
sem açúcar e fazendo parte de uma refeição



Passo 4 - Oferecer a comida amassada quando a criança 

começar a comer outros alimentos além do leite 

materno.

A comida com consistência adequada à criança contribui para seu

desenvolvimento, além de conter, em geral, mais energia e nutrientes do

que refeições mais líquidas.

A mastigação estimula o desenvolvimento da face e dos ossos da

cabeça. Desde o início o alimento deve ser espesso o suficiente para

não “escorrer” da colher.

No início, amassar os alimentos apenas com o garfo e picar bem os

alimentos mais duros, como carnes, é o bastante.

Para deixar na consistência adequada, não bata no liquidificador e

nem peneire os alimentos.

Nos meses seguintes, amasse cada vez menos e comece a oferecê-los

em pedaços pequenos de forma que, gradativamente, a criança passe a

comer os alimentos com a mesma consistência da família

Leite Materno

Apresentar os alimentos 

separados no prato, sem misturar. 

Além de o prato ficar colorido e 

atraente, motivando a criança a 

comer, permite que ela explore 

sabor, cor e textura de cada 

alimento. À medida que os 

alimentos se tornarem familiares 

para a criança, não há problema 

em misturá-los.



Passo  5 - Não oferecer açúcar nem preparações ou 

produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos 

de idade.

O consumo de açúcar não é necessário e causa danos à saúde como cáries, obesidade e

doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e câncer.

 Formação dos hábitos acontece nos primeiros anos de vida;

 Consumo de alimentos com açúcar - dificuldade de aceitação dos alimentos in natura e

minimamente processado.

 Não inclua na alimentação da criança nem mel, nem açúcar de qualquer tipo (mascavo,

demerara, cristal ou refinado (“branco”) rapadura, melaço), nem ofereça preparações e

produtos prontos que contenham algum desses ingredientes.

Os adoçantes (em pó ou líquido) também não devem ser usados na alimentação da criança

até 2 anos, pois contém substâncias químicas não adequadas nesta fase da vida.



Passo  6 - Não oferecer alimentos ultraprocessados
para a criança.

Esses alimentos, geralmente, são pobres em nutrientes e podem conter muito sal,

gordura e açúcar, além de aditivos, como adoçantes, corantes e conservantes.

O consumo desses alimentos pode levar a problemas como hipertensão, doenças do

coração, diabetes, obesidade, cáries e câncer.

Esses alimentos também geram impactos no meio ambiente, tanto no seu processo de

fabricação nas indústrias como na geração de lixo das embalagens



Passo  6 - Não oferecer alimentos ultraprocessados

para a criança.

Fique atento, pois alguns alimentos ultraprocessados são vistos como alimentos infantis

e saudáveis e frequentemente oferecidos às crianças.

Biscoitos e bolachas doces e salgadas, simples ou com recheio;

Cereais matinais açucarados

Gelatinas;

Iogurte com sabor ultraprocessados;

Empanados de frangos tipo nugget

Macarrão instantâneo;

Sorvetes e picolés industrializados

Achocolatados;

Leite fermentado

Farinhas de cereais (arroz, milho ou trigo)



Passo  7 - Cozinhar a mesma comida para a criança e 

para a família.

Preparar a mesma comida para todos, com alimentos in natura e minimamente

processados, sem excesso de gordura, sal e condimentos, agiliza o dia a dia na

cozinha e é uma oportunidade de oferecer uma alimentação adequada e

saudável à família e à criança.

Sal na quantidade mínima necessária.

Cabe aos adultos a escolha do alimento, mas a criança pode participar da

decisão, escolhendo o alimento que mais lhe agrada, entre opções saudáveis.

Planejar a alimentação da semana, organizar as compras para ter os alimentos

em casa e usar técnicas como congelar parte dos alimentos são estratégias que

facilitam o cozinhar e garantem comida de verdade todos os dias e em todas as

refeições.

Comer juntos à mesa, por exemplo, faz com que a refeição seja uma

experiência de toda a família.



Passo  8  - Zelar para que a hora da alimentação da 

criança seja um momento de experiências 

positivas, aprendizado e afeto junto da família.

 É fundamental que toda família valorize o momento da alimentação.

 Comer juntos ajuda a criança a se interessar em experimentar novos alimentos e torna as

refeições mais prazerosas.

 O ambiente acolhedor, tranquilo e a boa relação entre a criança e as pessoas que cuidam

dela podem influenciar de forma positiva na aceitação dos alimentos e preparações.

 Se ela percebe que a família gosta de comer alimentos saudáveis, ficará estimulada a aceitá-

los.

 Além disso, comer em família é um ato cultural que contribui para o consumo de alimentos e

preparações ligados à história da família, preservando e transmitindo tradições em torno da

comida.

 Propicie momentos de compartilhamento da refeição em família que envolvam a criança.



Passo  9  - Prestar atenção aos sinais de fome e 

saciedade da criança e conversar com ela durante a 

refeição.

A criança desde cedo é capaz de comunicar quando quer se alimentar ou quando já está

satisfeita.

Os sinais de fome e saciedade devem ser reconhecidos e respondidos de forma ativa e

carinhosa.

Alimentar a criança é um processo que demanda paciência e tempo.

Estimule a criança a comer, mas sem forçá-la, nem mesmo quando ela estiver doente. Além da

comida que vai no prato, o modo como ela é dada à criança também é importante.

Dê atenção à criança e evite distrações como televisão, celular, computador ou tablet nesta hora,

pois podem dispersar a criança, tirando o foco do alimento em seu momento.

O prazer da alimentação está nos sabores, odores e na forma como a comida é oferecida.



Passo  10  - Cuidar da higiene em todas as etapas da 

alimentação da criança e da família.

Cuidados com a alimentação e a higiene previnem

doenças na criança e na família.

Lave as mãos sempre que for cozinhar, alimentar, cuidar

da criança, depois de usar o banheiro, de trocar a fralda e

de realizar outras tarefas no cuidado da casa.

Quando a criança for comer, também lave as mãos dela.



Passo  11  - Oferecer à criança alimentação adequada 

e saudável também fora de casa.

É possível manter a alimentação saudável fora de casa. Em passeios, festas e quando for

às consultas com a equipe de saúde, continue ofertando os alimentos que a criança come em

casa, pois alimentos in natura ou minimamente processados podem ficar até 2 horas em

temperatura ambiente.

Mesmo o almoço e o jantar podem ser levados em recipientes térmicos.

Informe-se sobre os alimentos ofertados em creches e outros espaços de cuidado da

criança e converse a respeito da prática de uma alimentação adequada e saudável com as

pessoas envolvidas nesse cuidado.



Passo  12  - Proteger a criança da publicidade de 

alimentos.

A criança facilmente confunde a realidade, programas televisivos e publicidade, não

sabendo distinguir um do outro. Isto ocorre porque ela não tem desenvolvida a

capacidade de julgamento e decisão e confunde a realidade com a ficção da publicidade.

É crucial que ela seja protegida, evitando ao máximo a sua exposição à publicidade.

Este é um dever de todos.

Crianças menores de 2 anos não devem utilizar televisão, celular, computador e tablet.



Descrição contínua e na 

predição de tendências nas 

condições de alimentação e 

nutrição da população e seus 

fatores determinantes.

Em 2019, mais de 30 milhões 

de pessoas tiveram peso e 

altura aferidos – cobertura de 

15,7%

Em 2019, cerca de 2 milhões 

de pessoas foram avaliadas –

cobertura de 1,0%

Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional 

(Sisvan)

Avaliação do 
estado nutricional

Avaliação dos marcadores 
de consumo alimentar

Organização do 
cuidado e da 

atenção 
nutricional no SUS

Registro nos sistemas 
de informação

Atenção 
Primária 

como 
primeiro 
acesso

Vigilância Alimentar 

e Nutricional

Inquéritos 
populacionais

Produção 
científica

Serviços 
de saúde

• Aleitamento materno exclusivo

• Aleitamento materno continuado

• Introdução de alimentos

• Diversidade alimentar mínima

• Frequência mínima e consistência adequada

• Consumo de alimentos ricos em ferro

• Consumo de alimentos ricos em vitamina A

• Consumo de alimentos ultraprocessados

• Consumo de bebidas adoçadas

• Consumo de embutidos

• Consumo de macarrão instantâneo, salgadinhos de 

pacote ou biscoitos salgados

Para crianças menores de 2 anos:

Para maiores informações: sisvan@saude.gov.br



Oportunidades de qualificação profissional!

Carga horária: 30 horas

Público alvo: Profissionais de nível superior atuantes

na Atenção Primária à Saúde (APS), inclusive Núcleos

Ampliados de Saúde da Família para a Atenção Básica

(NASF-AB) e Polos de academia da saúde, com

prioridade aos: enfermeiros, médicos, nutricionistas,

psicólogos, profissionais de educação física e gestores

de saúde da APS.

Formato: Ensino a Distância

Nível: Educação Profissional e Tecnológica

Modalidade: Qualificação Profissional

Link: https://www.unasus.gov.br/cursosar

https://www.unasus.gov.br/cursos


OBRIGADA!

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição
CGAN/DAB/MS

3315-9091
cgan@saude.gov.br






