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• “Os benefícios da amamentação superam possíveis riscos 

de transmissão do novo Coronavírus (SRS Cov V2) pelo 

leite materno”(FIOCRUZ,2020). 

 

 



 

• A amamentação protege contra a morbidade e a morte no 

período pós-neonatal e durante toda a infância 

• O efeito protetor é particularmente forte contra doenças 

infecciosas impedidas pela transferência direta de 

anticorpos e outros fatores antiinfecciosos e transferência 

duradoura de competência e memória imunológica 



 

• O QUE GESTANTES E PUÉRPERAS DEVEM 

SABER PARA AMAMENTAR: 

• Manter a amamentação 

• Lavar as mãos antes de tocar no bebê, em bomba extratora 

de leite ou, mesmo, em mamadeira 

• Usar máscara facial durante as mamadas 

• Seguir rigorosamente as recomendações para limpeza das 

ordenhadeiras após cada uso. 

 

 



 

• PARA RETIRAR O LEITE OU ORDENHAR: 

• Preparar previamente o frasco que será utilizado para 

coleta. 

• Retirar anéis, pulseiras e relógio. 

• Lavar as mãos e os braços até o cotovelo com água e 

sabão. 

• Colocar uma touca, máscara cirúrgica e avental. 

• Higienizar as mamas apenas com água limpa. 

• Retirar o leite da mama através de expressão manual, 

bomba manual ou elétrica. 

 

 





 

• Para maiores informações sobre a doação de Leite Humano 

entre em contato com o Posto de Coleta Vida Viva de 

Alfenas: 

• Endereço: 

• Rua João Paulino Damaceno, 1.193 Santa Rita 

• 37130-000 ALFENAS 

• Minas Gerais 

• Telefone:  

• 35-3292--50 

• Horário  de Funcionamento:  

• SEGUNDA - TERÇA - QUARTA - QUINTA - SEXTA - 

Manhã: de 07:00:00 às 11:00:00Tarde: de 12:00:00 às 

17:00:00 

• Site: 

http://vidavivaalfenas.org.br/projetos.asp?act=Coleta%20de

%20Leite%20Humano 
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• CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA OU ESTEJA COM 

ALGUMA DIFICULDADE NA AMAMENTAÇÃO  ENTRE  

EM CONTATO  CONOSCO PELOS ENDEREÇOS:  

• http: //www.unifal-mg.edu.br/residenciaenfobstetrica 

 

• No Instagram: 

• @obstetricia.unifal.  

• Instale o instagram  e veja as fotos: 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=9tyxm77hagd

&utam-content=cm5v63m 

• No Facebook: 

• https://www.facebook.com/Resid%C3%AAncia-em-

Enfermagem-Obst%C3%A9trica-1010803818017118/ 
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• CONTE CONOSCO PARA LHE AJUDAR NA 

AMAMENTAÇÃO !! 
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