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QUALIDADE E SEGURANÇA: COLETA E MANEJO DO LEITE 
HUMANO 
 
 

Contexto da COVID-19 (SARS-CoV-2) 

 

Os Serviços de Banco de Leite Humano são estruturas fundamentais de 

apoio à assistência à saúde e contribuem para o aumento da sobrevivência de 

crianças oriundas de diversas classes sociais. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o Brasil possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite 

humano do mundo, e é modelo para a cooperação internacional em mais de 20 

países das Américas, Europa e África, estabelecida por meio da Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC).  

O modelo brasileiro é reconhecido mundialmente pelo desenvolvimento 

tecnológico inédito, que alia baixo custo à alta qualidade, além de distribuir o leite 

humano conforme as necessidades específicas de cada bebê, aumentando a 

eficácia da iniciativa para a redução da mortalidade neonatal.  

Com a pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), a coleta domiciliar de 

leite materno sofreu uma queda de 35% em todo o país. O Ministério da Saúde 

esclarece que até o momento não há evidências científicas que comprove a 

transmissão do coronavírus por meio da amamentação.  

Apesar do momento de grande tensão à saúde pública, são necessárias 

medidas rigorosas de segurança para o manejo do leite humano, evitando assim 

que fatores externos possam contribuir prejudicar a segurança do processamento 

de todo o ciclo do leite humano.  

A seguir medidas que podem contribuir para a segurança deste processo. 
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Medidas de Controle do Ambiente Assistencial nos Serviços de Coleta e Manejo 

de Leite Humano 

 

• Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, de 

bombas extratoras) devem ser limpos e desinfetadas após o uso; 

• Higienizar adequadamente as mãos, respeitando seus cinco momentos  

conforme indicado pela Organização Mundial de Saúde; 

• Aplicar as precauções padrão ou adicionais conforme suspeita ou 

confirmação diagnóstica; 

• Realizar a ordenha de leite humano em local privativo, evitando o 

procedimento em salas coletivas, sempre que possível; 

• Estabelecer medidas de higiene dos locais de contato coletivos como 

geladeiras de leite cru e assentos destinados à ordenha ou amamentação; 

• Fornecer máscara cirúrgica à pessoa com suspeita de infecção pelo novo 

coronavírus, ou pessoa que tem ou teve contato com o caso suspeito ou 

confirmado; 

• Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico 

para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Anvisa. 
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Medidas de Segurança para a Amamentação de Mulheres com Suspeita ou Ca-

sos Confirmados de COVID-19 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta a manutenção da 

amamentação, uma vez que até o momento não temos qualquer comprovação  

de que o leite materno possa transmitir o novo coronavírus. O Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde 

(Dapes/Saps) do Ministério da Saúde, em parceria com outras entidades elaborou 

uma nota técnica, a qual faz recomendações para a amamentação em eventuais 

contextos de transmissão de síndromes gripais.  

Assim, considerando os benefícios da amamentação para a saúde da 

criança e da mulher, e a ausência de evidências científicas sobre a 

transmissibilidade do  vírus por meio da amamentação, não existe qualquer 

recomendação para a suspensão do aleitamento materno.  

Caso a mulher sinta-se insegura em amamentar nos casos confirmados de 

COVID-19, ela pode realizar a ordenha de seu leite e ofertar à criança. São reco-

mendações para a lactante, pensando no risco de transmissibilidade a criança: 

• Lavar as mãos antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite materno 

(extração manual ou na bomba extratora); 

• Usar máscara facial (cobrindo completamente nariz e boca) durante as 

mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação (A máscara 

deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro, e a cada 

mamada); 

• Seguir rigorosamente as recomendações para limpeza das bombas de 

extração de leite após cada uso; 
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• Deve-se considerar a possibilidade de solicitar a ajuda de alguém que 

esteja saudável para oferecer o leite materno ao bebê;  

• É necessário que a pessoa que oferecer o leite materno ao bebê 

aprenda a fazer isso com a ajuda de um profissional de saúde. 

 

Coleta de Leite Humano em Ambiente Hospitalar e Extra-Hospitalar 

 

A coleta de leite humano em ambiente hospitalar deve ser realizada, 

sempre que possível, sob supervisão de profissional da saúde, respeitando 

questões de higiene e fornecendo orientações básicas como de costume. É 

necessário que a sala de ordenha seja preparada para o menor manejo possível 

de utensílio no ambiente e possua condições de oferecer máscara cirúrgica e 

touca descartável para a realização da ordenha. Caso seja necessário o uso de 

extratoras mecânicas, a limpeza do equipamento requer cuidados especiais para 

sua desinfecção, conforme normas institucionais.  

Para a coleta de leite humano extra-hospitalar as regras de segurança 

permanecem as mesmas, desde que a mulher ou familiar morador da mesma 

residência não apresentem sintomas respiratórios. 

 

Segurança no Armazenamento e Transporte do Leite Humano 

 

O processo de armazenamento e transporte do leite humano devem 

respeitar primeiramente às legislações vigentes e devem ser realizados por 
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estrutura exclusivamente destinada para esta finalidade. As precauções para 

prevenir a contaminação do leite devem ser reforçadas com as seguintes ações: 

  

• Higienizar as mão sempre que for tocar o ambiente, o recipiente estéril 

ou desinfetado e a bomba de extração; 

• Manter o leite humano armazenado em até 5 graus e administrar em 

até 12 horas (Nos casos de amostras congeladas manter em até -3 graus 

e administrar em até 15 dias). 

 

Todas as medidas expostas foram baseadas nas evidências disponíveis no 

momento e poderão ser alteradas diante de novas evidências. Recomenda-se que 

estratégias adicionais estejam baseadas nas informações epidemiológicas 

periodicamente divulgadas pelas autoridades federal, estadual ou municipal. 
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