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A AMAMENTAÇÃO DEVE CONTINUAR DURANTE O SURTO DA
NOVA INFLUENZA A H1N1
Enquanto as preparações para a Nova Influenza A/H1N1 se intensificam, a Associação
Internacional de Consultores em Lactação (ILCA) urge às mães, trabalhadores de saúde e
toda a comunidade a promover, apoiar e encorajar a amamentação que providência aos
recém-nascidos anticorpos humanos que podem combater as doenças.
A ILCA apóia as recomendações dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) “Interim Guidance – Pregnant Women and Swine Influenza: Considerations for
Clinicians,” (tradução: “Recomendação Provisória – Mulheres Grávidas e Nova Influenza
A/H1N1: considerações para os clínicos”), que solicita às mães lactantes que continuem a
amamentação ainda sob a medicação de antivirais, quando indicada. A recomendação do
CDC, disponível no link http://www.cdc.gov/swineflu/clinician_pregnant.htm, requer às mães
lactantes que adoecerem por causa da gripe a tomada de medidas para minimizar a
exposição do recém-nascido, que incluem a prática de lavar as mãos e até cobrir a
boca/nariz da mãe com uma máscara protetora.
CDC informa também que, ainda que o risco de transmissão da Nova Influenza A/H1N1 da
mãe para o bebê através da amamentação seja desconhecido, relatos de transmissão de
gripe sazonal são raros.
De acordo com Angela Smith, presidenta da ILCA, muitos peritos médicos acreditam que o
bebê pode já estar exposto tão logo os sintomas da gripe se manifestem na mãe. A
providência de anticorpos humanos e outros fatores de proteção através da amamentação
protegem o bebê. Também, o aumento do risco de diarréia nos recém-nascidos foi
comprovado no uso de remédios de fórmula.
Enquanto não houver vacina específica contra a Nova Influenza A/H1N1, as vacinas contra
a influenza sazonal disponíveis são seguras e recomendadas para as mães lactantes.
“Solicitamos a todos os provedores de saúde e famílias promover, proteger e apoiar a
amamentação durante esta e outras horas de emergência”, diz Smith. “As novas mães
precisam de informações pontuais e apoio para continuar a providenciar a melhor de todas
as proteções: o leite materno.”
Os consultores do Conselho Internacional de Avaliadores e Consultores em Lactação
(IBCLC) são profissionais credenciados que focam na assistência às mães na adoção e na
continuação da amamentação.
Para ajudar uma mãe a acessar um consultor da IBCLC na sua comunidade, verifique a
opção “Find a Lactation Consultant Directory” (tradução: “Encontre um Diretório de
Consultores em Lactação”) na página web da ILCA no link www.ilca.org, ou contate a ILCA
por e-mail info@ilca.org, ou pelo telefone 919-861-5577.

