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ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS NO CONTEXTO DA 
COVID-19 

 
Resumo No. 2 (v1) 

(30 de março de 2020) 
 
 
Para apoiar os implementadores na preparação e resposta à pandemia da COVID-19, uma série de resumos de 
orientações, baseados em evidências, serão produzidos e atualizados a cada dez (10) dias, conforme o 
surgimento de novas informações e evidências. Este Resumo tem por objetivo fornecer informações específicas 
para a alimentação de bebês e crianças pequenas (AI) no contexto da COVID-19. Este Resumo não abrange 
medidas mais amplas de mitigação e resposta disponíveis em outras orientações. Como uma comunidade de 
nutrição, continuaremos a desenvolver nosso entendimento quanto a soluções práticas para fornecer uma 
programação no contexto da COVID-19. Documentar e disseminar essas lições e evidências emergentes será 
essencial para implementar as respostas mais apropriadas e eficazes diante desta pandemia.   
 

Este resumo consolida recomendações quanto à alimentação de bebês e crianças pequenas no contexto da 
pandemia de COVID-19. As recomendações alinham-se às orientações provisórias da OMS sobre Assistência 
domiciliar a pacientes com COVID-19, que apresentam sintomas leves e manejo de contatos (17 de março 
de 2020), Tratamento clínico de infecção respiratória aguda grave (SARI) quando há suspeita da doença 
COVID-19 (13 de março de 2020) e Orientação operacional para alimentação infantil em emergências 
(2017). 

 
 

MENSAGENS-CHAVE E PRIORIDADES 

1. Programas e serviços para proteger, promover e apoiar a amamentação ideal (precoce e exclusiva), 
bem como práticas de alimentação e uso de alimentos complementares, seguros e adequados para 
cada idade, devem permanecer um componente crítico da programação e resposta direcionada a 
crianças pequenas no contexto da COVID-19. 

 
2. Mães com suspeita ou confirmação de COVID-19, isoladas em casa, devem ser aconselhadas a 

continuar as práticas alimentares recomendadasi, com as necessárias precauções de higiene durante a 
alimentação. 

 
3. Alinhamento e coordenação nos planos de mitigação relacionados às áreas de nutrição, saúde, 

segurança alimentar e meios de subsistência, agricultura, WASH, proteção social e saúde mental e 
apoio psicossocial, com o objetivo de focar no alcance de bebês e crianças pequenas no contexto do 
COVID-19. 

 
4. Ações por meio de sistemas relevantes (Alimentação, Saúde, WASH e Proteção Social) devem priorizar 

a prestação de serviços preventivos para mitigar o impacto da pandemia nas dietas e no bem-estar de 
crianças pequenas, fortemente vinculadas à detecção precoce e ao tratamento da desnutrição aguda.  
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5. Total adesão ao Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e resoluções 
subsequentes da AMS (incluindo a AMS 69.9 e a associada orientação da OMS quanto ao fim da 
promoção inadequada de alimentos para bebês e crianças pequenas), em todos os contextos, em linha 
com as recomendações da Orientação Operacional para Alimentação Infantil em Emergências. 

 
6. Doações, marketing e promoções de alimentos não saudáveis – ricos em gorduras saturadas, açúcar 

livre e/ou sal – não devem ser buscados ou aceitos. 

 
PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO À ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS EM CASA 

Embora isso varie segundo o contexto e esteja evoluindo rapidamente, a recomendação atual no contexto da 
COVID-19 é que os indivíduos com casos suspeitos ou sintomas leves confirmados sejam tratados em casaii. 
Cuidar dos bebês e das mães em casa, portanto, requer a prática das medidas de prevenção e controle de 
infecções recomendadas pela OMSiii. Em um contexto de disponibilidade limitada e acesso comprometido a 
mercados, unidades de saúde ou em caso de lockdowns, as comunidades e as famílias necessitarão de 
informações e apoio para alimentar seus bebês e crianças pequenas. Intensificar a proteção, a promoção e o 
apoio à alimentação adequada de bebês e crianças pequenas é, portanto, uma ação crítica que precisa 
considerar as barreiras específicas de cada contexto e os gargalos no país. Abaixo estão as principais 
recomendações e considerações baseadas nas orientações e aprendizado globais até o momento:   
 

Recomendações Considerações-chave 

Mães com suspeita ou confirmação de 
COVID-19, isoladas em casa, devem 
ser aconselhadas a seguir a higiene 
respiratória necessária durante a 
alimentaçãoiv. 
 

Independentemente do modo de alimentação: 

• As mães sempre devem lavar as mãos com água e sabão em 
momentos críticos, inclusive antes e depois do contato com o 
bebê.   

• Limpar regularmente com água e sabão as superfícies da casa 
com as quais a mãe entrou em contato.  

• Se a mãe apresentar sintomas respiratórios, é recomendado o 
uso de uma máscara (se disponível) ao alimentar ou cuidar do 
bebê. Máscaras localmente disponíveis / adaptáveis podem ser 
usadas como alternativa. 

• A mãe com seu bebê deve manter um distanciamento físico de 
outras pessoas (de pelo menos 1 m) e evitar tocar olhos, nariz e 
boca.  

 
Mães lactantesv 

• As mães devem ser aconselhadas a continuar amamentando se 
o bebê ou criança pequena ficar doente, sendo um caso 
suspeito, provável ou confirmado de COVID-19 ou de qualquer 
outra doença. 

 
Alimentação artificial 
• As mães devem ser aconselhadas a alimentar o bebê com um 

copo e lavar as mãos com água e sabão antes de manusear 
copos, mamadeiras, seios, etc, bem como a limitar o número de 
cuidadores que alimentam o bebê. 

Intensificar o apoio às famílias quanto 
ao que, quando e como alimentar as 
crianças pequenas em casa durante o 
período complementar de 
alimentação, usando plataformas 

• Com o potencial para limitação de disponibilidade e de acesso a 
opções de alimentos nutritivos no âmbito familiar, aliada ao 
aumento da demanda dos pais devido a lockdowns, cuidadores 
podem se sentir sobrecarregados com as responsabilidades de 
cuidado infantil e alimentação. A provisão de orientações 
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práticas de comunicação para alcançar 
as famílias no contexto da COVID-19vi.  
 
 

específicas sobre os alimentos complementares seguros e 
adequados à idade, bem como em relação a práticas de 
alimentação, usando plataformas digitais, de difusão e de mídia 
social, apoiará a tomada de decisão dos pais. 

• Os cuidadores devem ser aconselhados/receber informações 
práticas, viáveis e contextualmente específicas quanto à 
importância de dietas e soluções saudáveis para permitir que as 
famílias mantenham uma alimentação saudável aliada à 
ingestão de água potável segura e palatável para seus filhos 
pequenos. 

• Se o acesso a produtos frescos for difícil, identifique as opções 
de alimentos saudáveis para substituir produtos frescosvii, limite 
os alimentos ultraprocessados, que são de baixo valor 
nutricional, tipicamente apresentando um alto teor de gordura 
saturada, açúcares livres e sal, e evite bebidas açucaradas e leites 
de transição. É importante que crianças pequenas consumam 
frutas, vegetais, cereais integrais e fontes de proteínas 
suficientes. Esses tipos de alimentos podem ser cozidos a partir 
de produtos frescos, secos, enlatados ou congelados. 

• Tais informações precisarão ser adaptadas no sentido de lidar 
com barreiras específicas, conforme a resposta predominante à 
COVID-19 em um determinado país.  

 
Intensificar a promoção de 
comportamentos seguros de higiene, 
especialmente lavar as mãos com 
sabão em todos os momentos críticos, 
e praticar o preparo / manuseio 
seguros de alimentos, a fim de reduzir 
o risco de transmissão da COVID-19.  

• Antes de preparar ou ingerir os alimentos, os cuidadores devem 
assegurar a prática de comportamentos de higiene 
recomendados, tais como lavar as mãos com sabão e limpar e 
desinfetar regularmente as áreas de preparação de alimentosviii. 

• Assegurar a integração de mensagens direcionadas, específicas 
do contexto, viáveis / factíveis sobre higiene segura, em todas as 
oportunidades relevantes, harmonizadas através de múltiplos 
canais de comunicação, com o intuito de garantir seu alcance e 
aplicação. 

• Nas comunidades onde é comum comer em tigelas 
compartilhadas ou alimentar as crianças com as mãos, é 
preferível usar o prato e a colher próprios da criança para evitar 
a transmissãoix. 

Tornar disponíveis para as famílias 
informações simples, práticas e 
específicas ao contexto, usando todos 
os canais de comunicação à disposição 
(digital, broadcast e mídia social), 
sobre opções de alimentação saudável 
para crianças pequenas no contexto 
de lockdowns e barreiras financeiras.  
 

• Explorar formas inovadoras para oferecer serviços de apoio às 
comunidades e famílias, tais como: tecnologia móvel, mídia 
social, rádios, mensagens de celular, anúncios comunitários, 
postagem de informações em estabelecimentos que prestem 
serviços essenciais e cujo funcionamento esteja liberado 
(exemplo: supermercados, lojas de alimentos), TV, etc. 

• Alavancar o uso das plataformas de mídia social, web e meios 
de comunicação de massa, com o intuito de fornecer 
informações necessárias, esclarecer informações erradas e 
equívocos, oferecendo suporte às famílias por meio da entrega 
de soluções práticas, viáveis e específicas para crianças 
pequenas, no contexto de acesso limitado a frutas e vegetais 
frescos.  

• Recursos existentes, como memes de rádio, animações e vídeos, 
a exemplo dasérie de vídeos sobre primeiros alimentos 
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produzidas pelo UNICEF, podem ser baixados em telefones 
celulares para aconselhar os cuidadores em relação ao que, 
quando e como alimentar seus filhosx. Vídeos de suporte à 
amamentação (incluindo a expressão manual de leite) também 
foram desenvolvidos pela Global Health Media e estão 
disponíveis no site da organizaçãoxi. 

 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ E CRIANÇAS PEQUENAS ATRAVÉS DE VÁRIAS 
PLATAFORMAS 
 
Com interrupções na prestação de serviços de rotina através de instalações físicas e divulgação comunitária, 
durante o período de lockdown é necessário encontrar maneiras inovadoras e práticas de fornecer serviços 
essenciais por meio dos sistemas de Alimentação, Saúde, Água e Saneamento e Proteção Social para apoiar 
comunidades e famílias na manutenção de dietas adequadas e do bem-estar de bebês e crianças pequenas. 
Abaixo estão algumas recomendações e considerações-chave para a prestação de serviços de alimentação de 
bebês e crianças pequenas através de vários sistemas e plataformas: 
 
 
 

Recomendações Considerações-chave 

Oferecer suporte aos governos no fortalecimento do ambiente favorável ao apoio ao atendimento de bebês 
e crianças pequenas nos sistemas de Alimentação, Saúde, Água e Saneamento e Proteção Social 

Garantir o alinhamento e a 
coordenação nos planos de mitigação 
em nutrição, saúde, segurança 
alimentar e meios de subsistência, 
agricultura, água e saneamento, 
proteção social e saúde mental e 
apoio psicossocial, com foco no 
alcance de bebês e crianças pequenas 
no contexto da COVID-19.  
 

• Garantir o alinhamento e a coordenação na revisão e 
implementação dos planos de mitigação dos setores relevantes 
para apoiar o foco em alcançar os mais vulneráveis no contexto 
da COVID-19.  

• Alinhar os planos de preparação e contingência de nutrição, 
segurança alimentar e subsistência, agricultura, água e 
saneamento, proteção social e saúde mental e setores / grupos 
de apoio psicossocial, em ações de curto, médio e longo prazo, 
no sentido de apoiar as famílias na alimentação de bebês e 
crianças pequenas através de uma dieta nutritiva, saudável e 
segura no contexto da COVID-19.  

Garantir o alinhamento com o Código 
Internacional de Comercialização de 
Substitutos do Leite Materno e as 
subsequentes resoluções relevantes 
da AMS (incluindo 69.9).   

• Monitorar violações do Código e relatá-las às autoridades 
nacionais, aos mecanismos de coordenação do setor/grupo de 
nutrição e aos monitores internacionais. 

• Apoiar o governo a desenvolver políticas e procedimentos para 
monitorar e agir em caso de violações do Código, de acordo 
com o conjunto de instrumentos NetCode da OMS/UNICEF. As 
violações típicas do Código estão relacionadas à rotulagem de 
fórmulas para bebês, manejo de suprimentos e doações. 

• É importante aumentar a conscientização dos profissionais de 
saúde quanto a suas obrigações nos termos do Código (as 
empresas de SLM podem tirar proveito desta situação para 
tentar promover seus produtos através do sistema de saúde), 
aliada à disseminação de informações sobre o Código e 
mecanismos para relatar casos de não-conformidade.  

• As mães precisam ter certeza de que é seguro amamentar seus 
filhos.  
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As doações de Substitutos do Leite 
Materno (SLM), alimentos 
complementares e equipamentos de 
alimentação não devem ser solicitados 
ou aceitos pelo Governo e seus 
parceiros.  

• As doações de SLM pelos fabricantes demonstraram conduzir 
ao aumento do uso de substitutos e à redução no aleitamento 
materno. Por esse motivo, a Assembleia Mundial da Saúde 
(AMS) declarou que não deve haver doações de suprimentos 
gratuitos ou subsidiados de Substitutos do Leite Materno em 
qualquer parte do sistema de saúde. Essa proibição se estende 
a cenários de emergência, em que os governos foram instados 
pela AMS a garantir que quaisquer substitutos do leite materno 
necessários sejam comprados, distribuídos e usados de acordo 
com critérios rigorosos. Para mais detalhes, consulte as 
Orientações Operacionais para Alimentação Infantil em 
Emergênciasxii. 

Ações através dos sistemas de Alimentação, Saúde, Água e Saneamento e Proteção Social devem priorizar a 
prestação de serviços preventivos para mitigar o impacto da pandemia na dieta e no bem-estar de crianças 
pequenas, fortemente vinculados à detecção e tratamento precoces da desnutrição aguda infantil 

Atendimento via sistema de Alimentação no contexto do COVID-19 

Garantir a disponibilidade de 
alimentos frescos e produtos 
essenciais para crianças, mulheres e 
famílias, mantendo o acesso aos 
mercados, lojas e armazéns locais 
(mercearias físicas e online). 
 

• Garantir que os mercados, lojas e armazéns locais permaneçam 
abertos e forneçam alimentos frescos para crianças, mulheres e 
famílias. Esses mercados/lojas/armazéns devem seguir as 
práticas de higiene recomendadas, incluindo a limpeza de 
superfícies e produtos (através de lenços de 
limpeza/desinfetantes para as mãos) e a imposição de que os 
clientes mantenham distância física de pelo menos 1 metro. 

• As famílias devem ser incentivadas a priorizar a compra de 
opções de alimentos frescos e saudáveis (como explicado acima) 
para crianças pequenas.  

• Incentivar os varejistas a garantir que frutas e legumes frescos 
sejam posicionados de forma destacada e vendidos a preços 
razoáveis.  

• As comunidades mais pobres provavelmente serão as mais 
afetadas por interrupções nos sistemas de alimentação e por 
choques de renda, e, por isso, precisarão de ajuda para comer 
saudavelmente. Se os alimentos nutritivos tiverem um preço 
mais alto, a incerteza poderá resultar no aumento da compra de 
produtos não perecíveis, incluindo alimentos ultraprocessados, 
ricos em gorduras saturadas, açúcares livres e/ou sal, com prazos 
de validade longos. Atenção especial deve ser dedicada a 
assegurar a continuidade do fornecimento de alimentos frescos 
e nutritivos a preços acessíveis para essas comunidades. 

Fornecer orientações à comunidade e 
às famílias no que se refere à compra 
de alimentos saudáveis no contexto da 
Covid-19. 
 

• Prover as famílias com recomendações sobre os tipos de 
alimentos a serem priorizados, além de dicas quanto à 
preparação dos alimentos em casa.  

• Lembrar às famílias que os alimentos embalados 
ultraprocessados geralmente são menos saudáveis e contêm 
grandes quantidades de gorduras saturadas, açúcares livres 
e/ou sal. Fornecer orientações às famílias sobre como ler os 
rótulos – incluindo a frente da embalagem, a declaração 
nutricional e a lista de ingredientes – com o intuito de 
identificar as opções “melhores para você”. 
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Controlar o marketing, a promoção ou 
a distribuição em massa de alimentos 
não saudáveis – ricos em gorduras 
saturadas, açúcares livres e/ou sal  – 
para crianças. 
 

• O marketing e a promoção inadequados de alimentos comerciais 
não-saudáveis para bebês e crianças pequenas devem ser 
evitados, uma vez que podem prejudicar a amamentação 
exclusiva e continuada. Isso pode desencorajar os cuidadores a 
alimentar seus filhos com uma dieta preparada em casa e 
diversificada, bem como criar dependência em relação a 
produtos comerciais. 

• A distribuição em massa, seja direcionada ou geral, de alimentos 
não saudáveis para crianças deve ser desencorajada pelo 
governo e parceiros.  

Doações de alimentos não saudáveis – 
ricos em gorduras saturadas, açúcares 
livres e/ou sal – não devem ser 
solicitadas ou aceitas pelo governo e 
parceiros. xiii 

• Os alimentos que não atendem às recomendações da OMSxiv 

para uma dieta saudável podem minar o consumo de alimentos 

locais, bem como a adoção das práticas alimentares 

recomendadas, além de contribuir para uma expansão do 

consumo de alimentos não saudáveis.   

• Durante a resposta de emergência, doações de alimentos não 
saudáveis, seja para distribuição direcionada ou geral, não 
devem ser solicitadas ou aceitas pelo Governo e seus parceiros.  

O envolvimento, por contribuições 
financeiras ou em espécie, com 
empresas que produzem ‘comidas não 
saudáveis’ deve ser evitado. O 
Marketing relacionado a causas e a 
comunicação conjunta também devem 
ser evitados.  

• Tal envolvimento carrega o risco de o governo e seus parceiros 

serem percebidos como endossando uma marca ou produtos 

específicos. O envolvimento com empresas que produzem 

alimentos não saudáveis pode prejudicar a reputação dos 

governos anfitriões, governos doadores e comunidades. 

Também pode parecer contradizer os esforços de prevenção do 

excesso de peso.  

• As empresas que fabricam SLM devem continuar sendo excluídas 

de quaisquer doações em espécie, compromissos de 

financiamento ou parcerias de marca compartilhada. 

Atendimento via Sistema de Saúde no contexto da COVID-19 

Nas unidades de saúde, bebês 
nascidos de mães cujo caso seja 
suspeito, provável ou confirmado de 
COVID-19 devem ser alimentados de 
acordo com as diretrizes de 
alimentação infantil recomendadas, 
observando-se, ao mesmo tempo, a 
higiene respiratória necessária 
durante a alimentação xv. 

• Estabelecer protocolosxvi seguros de amamentação para mães 
infectadas e políticas para evitar distribuição e doações 
generalizadas de Substitutos do Leite Materno (SLM), 
garantindo, ao mesmo tempo, que bebês com menos de 6 meses 
sem possibilidade de serem amamentados sejam 
adequadamente apoiados com fórmula infantil. 

• As mães devem ser aconselhadas a continuar amamentando se o 
bebê ou criança pequena ficar doente, com suspeita, 
probabilidade ou confirmação de COVID-19 ou de qualquer outra 
doença. 

Se necessário, mães e bebês devem 
receber apoio para a amamentação 
especializado, habilitado para a 
prática do contato pele a pele, do 
método canguru e para permanecer 
junto e praticar alojamento conjunto 
durante dia e noite, especialmente 
imediatamente após o nascimento, 
durante o estabelecimento da 

• Como em todos os casos prováveis, confirmados ou suspeitos de 
COVID-19, as mães sintomáticas que estão amamentando, 
praticando contato pele a pele ou o método canguru devem 
praticar a higiene respiratória necessária (como usar uma 
máscara facial), inclusive durante a alimentação.  

• Se a mãe apresentar sintomas respiratórios, recomenda-se o uso 
de uma máscara facial quando próxima a uma criança (se isso for 
possível), realizar a higiene das mãos antes e depois do contato 
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amamentação, se as mães ou seus 
bebês forem casos suspeitos, 
prováveis ou confirmados de COVID-
19.  

com a criança e limpar e desinfetar rotineiramente as superfícies 
com as quais a mãe sintomática entrou em contato. 

Em situações em que doenças graves 
em uma mãe com COVID-19, ou outras 
complicações de saúde, a impeçam de 
cuidar de seu bebê ou de continuar 
com a amamentação direta, elas 
devem ser incentivadas e apoiadas a 
expressar o leite e, com segurança, 
fornecê-lo ao bebê, observando a 
aplicação de medidas de higiene 
adequadas.  

• Se a mãe estiver expressando o leite materno com uma bomba 
manual ou elétrica, deve lavar as mãos antes de expressar o leite 
materno ou tocar em qualquer parte da bomba ou garrafa e 
garantir uma limpeza adequada da bomba após cada uso.  

• O leite materno expresso deve alimentar a criança, utilizando-se 
um recipiente e / ou colher limpos, de preferência por uma 
pessoa que não tenha sinais ou sintomas da doença. 

• Se a mãe estiver doente demais para amamentar ou expressar o 
leite, ou, ainda, se a doadora de leite não estiver disponível, um 
substituto adequado deve ser fornecido, considerando-se o 
contexto cultural, a aceitação da mãe e a disponibilidade do 

serviçoxvii. 

Aconselhamento sobre alimentação 
de bebês e crianças pequenas, apoio 
psicossocial básico e suporte prático à 
alimentação devem ser fornecidos a 
todas as gestantes e mães com bebês 
e crianças pequenas, 
independentemente do fato de elas 
ou seus bebês e crianças pequenas 
serem casos suspeitos, prováveis ou 
confirmados de COVID-19. 

• A oferta de aconselhamento interpessoal e em grupo através de 
instalações de saúde e plataformas comunitárias será limitada 
no contexto do COVID-19. Onde quer que seja oferecido 
aconselhamento por meio de plataformas comunitárias e de 
saúde, as visitas físicas devem ser minimizadas e o uso de canais 
virtuais (como telefones, mídias sociais e outros) deve ser 
incentivado, com o intuito de fornecer informações às famílias 
sobre amamentação e comportamentos alimentares 
complementares em momentos críticos (por exemplo, quando a 
mãe e o bebê recebem alta da unidade de saúde, durante a fase 
de transição do aleitamento materno exclusivo para o início da 
alimentação complementar oportuna). 

• No contexto de pânico, lockdown e preocupação com membros 
da família, este pode ser um momento altamente estressante 
para grávidas e lactantes. O suporte psicossocial básico deve ser 

um componente essencial do aconselhamentoxviii.  

Atendimento via sistema de Água e Saneamento no contexto da COVID-19 

Intensificar a integração de mensagens 
sobre práticas de higiene segura para 
crianças pequenas, usando canais de 
comunicação inovadores – digital, 
broadcast e mídias sociais – como 
parte da prestação de serviços de 
nutrição, através das plataformas de 
Saúde, Água e Saneamento e Proteção 
Social. 
 

• No caso de prestação de serviços operacionais através das 
plataformas de saúde ou outras, assegurar a integração das 
práticas recomendadas de higiene (como lavar as mãos com 
sabão e limpar e desinfetar regularmente as áreas de 
preparação de alimentos) ao aconselhamento e apoio. 

• No contexto da COVID-19, o fornecimento rotineiro de serviços 
de aconselhamento (interpessoal e em grupo) por meio de 
instalações, plataformas comunitárias e de proteção social pode 
não estar funcional. Canais virtuais (como aplicativos digitais e 
baseados em mídias sociais) precisarão ser usados para divulgar 
mensagens-chave sobre preparação segura de alimentos, 
alimentação e armazenamento, bem como sobre a importância 
da água potável segura e palatável para as crianças pequenas.  

• Assegurar a integração de mensagens harmonizadas sobre 
higiene segura em todas as oportunidades relevantes e nos 



8 
 

múltiplos canais de comunicação, usando o sistema de saúde 
para garantir seu alcance e aplicação.  

Atendimento via Sistema de Proteção Social no contexto da COVID-19 

Aprimorar o acesso a opções de 
alimentos nutritivos e saudáveis, 
aliado ao aconselhamento nutricional 
por meio de programas e serviços de 
Proteção Social (assistência alimentar 
direta ou indireta) voltados para 
bebês e crianças pequenas. Isso pode 
incluir também o fornecimento de 
opções alimentares nutritivas ou 
suplementos vitamínicos e minerais 
para melhorar a qualidade da dieta de 
crianças pequenas.  

• O fornecimento de opções de alimentos nutritivos ou 
suplementos vitamínicos e minerais deve ser sempre 
acompanhado de mensagens sobre alimentação de bebês e 
crianças pequenas, aconselhamento e apoio adequados.  

• Pré-posicionar produtos de nutrição (micronutrientes em pó, 
suplementos de nutrientes lipídicos, vitamina A, etc), em 
antecipação a interrupções na cadeia de suprimentos. O pré-
posicionamento de fórmulas infantis para bebês com menos de 
seis meses que não são amamentados também precisa ser 

consideradoxix.  

• A prestação de assistência alimentar essencial (exemplo: 
provisão direta ou descontos de preço) pode ser necessária a 
curto prazo para garantir o acesso de populações vulneráveis a 
alimentos nutritivos. Tais esforços precisariam estar vinculados 
a medidas de longo prazo, como o apoio a meios de 
subsistência, a fim de sustentar práticas saudáveis. 

• O monitoramento e o rastreamento da prestação de serviços 
são críticos para assegurar que sejam alcançados bebês e 
crianças pequenas que mais necessitam dos serviços (como 
crianças desnutridas). 

Quando os serviços de proteção social 

incluírem suplementação ou 

distribuição de alimentos, evitar, na 

manutenção desses serviços, o 

fornecimento de alimentos não 

saudáveis como parte de acordos 

alternativos, assim como parcerias 

com empresas de alimentos e bebidas 

que produzem alimentos não 

saudáveis. 

• Aumentar a conscientização para basear as decisões do 

governo e parceiros no que se refere aos riscos associados à 

aceitação, em um contexto de emergência, de suprimentos 

doados constituídos por alimentos não saudáveis e/ou parceria 

com empresas que produzem alimentos não saudáveis.  

• As organizações que trabalham na resposta à emergência em 

nível nacional podem considerar a união de forças para emitir 

orientações personalizadas para os países relacionadas a essa 

questão, principalmente no que se refere à garantia da 

qualidade nutricional dos alimentos fornecidos em abordagens 

alternativas, tais como fornecimento comunitário, rações para 

levar para casa, entrega em domicílio ou vouchers.  
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PERGUNTAS PROGRAMÁTICAS EXCEPCIONAIS A SEREM ABORDADAS À MEDIDA QUE AS EVIDÊNCIAS SURGIREM 

• Qual é a viabilidade de usar plataformas de tecnologia digital para oferecer aconselhamento individual e 
apoio aos cuidadores no que se refere à alimentação de bebês e crianças pequenas quando não é mais 
possível realizar sessões de aconselhamento interpessoal com cuidadores e sessões de aconselhamento 
em grupo? 

• Qual é a viabilidade de se promover o uso caseiro de produtos fortificantes (como vários micronutrientes 
em pó e suplementos de nutrientes de base lipídica) para melhorar a qualidade das dietas infantis em 
locais onde o acesso a tais suplementos é dificultado pelo sistema de saúde e farmácias? 

• Quais são as regras mais apropriadas de engajamento com o setor privado para a provisão de alimentos 
nutritivos para crianças pequenas no contexto desta pandemia?  

 
 
ORIENTAÇÕES E RECURSOS ÚTEIS   

• UNHCR/UNICEF/WFP/WHO. Infant and Young Child Feeding in the Context of the COVID-19 Pandemic, 
Eastern, Central and Southern Africa. Lançado em 26 de março de 2020 

• Operational guidance on Infant feeding in emergencies: https://www.ennonline.net/attachments/3127/Ops-
G_English_04Mar2019_WEB.pdf 

• UNICEF’s programming guidance on improving young children’s diets during the complementary 
feeding period: https://mcusercontent.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/1c81003c-e36d-4788-90e1-
191610423755/Complementary_Feeding_Guidance_2020_portrait_ltr_web2.pdf 

• WHO Guidance on clinical management of COVID-19: https://www.who.int/publications-detail/clinical-
management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected 

• WHO Interim guidance on home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and 
management of their contacts: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-
suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts  

• UNICEF Coronavirus disease (COVID-19) – What parents should know: www.unicef.org/stories/novel-
coronavirus-outbreak-what-parentsshould-know 

• UNICEF, ILO & UN Women, 2020. Family-friendly policies and other good workplace policies in the context of 
COVID-19: Key steps employers can take https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-
good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps 

• WHO, 2020. Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their 
contacts: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-
(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts  

• GTAM, 2020. COVID-19: Summary of Guidance available for Nutrition in Emergencies Practitioners: 
http://nutritioncluster.net/resources/gtam-covid19-nutrition-technical-brief-20200313-final/  

 

 
NOTAS 

i A amamentação deve ser iniciada dentro de 1 hora. A amamentação exclusiva deve ser continuada durante os 6 primeiros meses. A 
partir do sexto mês, inicia-se a introdução oportuna de alimentos complementares apropriados à idade, adequados e seguros, 
enquanto a amamentação continua por até 2 anos ou mais. 
ii A OMS recomenda que todos os casos confirmados em laboratório sejam isolados e tratados em uma unidade de saúde. A OMS 
recomenda que todas as pessoas com suspeita de COVID-19 que apresentem infecção respiratória aguda grave sejam submetidas a 
triagem no primeiro ponto de contato com o sistema de saúde e que o tratamento de emergência seja iniciado com base na gravidade 
da doença. Nas situações em que o isolamento em qualquer tipo de estabelecimento de saúde não é possível, a OMS enfatiza a 
priorização daqueles com maior probabilidade de resultados ruins. Se todos os casos amenos não puderem ser isolados nas unidades de 
saúde, aqueles com um quadro ameno da doença e sem fatores de risco poderão precisar ser isolados em instalações não tradicionais, 
tais como hotéis, estádios ou ginásios reaproveitados, onde possam permanecer até que os sintomas sejam resolvidos e testes 
laboratoriais para o vírus da COVID-19 apresentem resultados negativos. 
iii Caring for mothers and infants with COVID-19: IPC and breastfeeding. Clinical Management of severe acute respiratory 
infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected. WHO Interim Guidance. (13 de março de 2020). 
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case-management-ipc/en/ 
iv Em locais onde diarreia, infecções respiratórias e morbidade infecciosa são comuns em bebês, qualquer risco possível de transmissão 
da COVID-19 através da amamentação (até o momento não relatado) é superado pelos conhecidos riscos associados à alimentação 
substituta. 

 

https://www.ennonline.net/attachments/3127/Ops-G_English_04Mar2019_WEB.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/3127/Ops-G_English_04Mar2019_WEB.pdf
https://mcusercontent.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/1c81003c-e36d-4788-90e1-191610423755/Complementary_Feeding_Guidance_2020_portrait_ltr_web2.pdf
https://mcusercontent.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/1c81003c-e36d-4788-90e1-191610423755/Complementary_Feeding_Guidance_2020_portrait_ltr_web2.pdf
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
http://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parentsshould-know
http://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parentsshould-know
https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
http://nutritioncluster.net/resources/gtam-covid19-nutrition-technical-brief-20200313-final/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case-management-ipc/en/
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v WHO Essential newborn care and breastfeeding (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107481/e79227.pdf)   
vi Para mais informações sobre o que, quando e como alimentar crianças pequenas durante o período de alimentação complementar, 

consultar: UNICEF Programming Guidance on improving young children’s diets during the complementary feeding period. New York: 
United Nations Children’s Fund, 2020. https://mcusercontent.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/1c81003c-e36d-4788-90e1-
191610423755/Complementary_Feeding_Guidance_2020_portrait_ltr_web2.pdf 
vii Em desenvolvimento: página da web do UNICEF sobre AI, a ser publicada nos próximos dias. 
viiihttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43546/9789241594639_eng.pdf;jsessionid=0AE37B6A521BC120E2F224E5A9E1FB

75?sequence=1 
ix Para mais informações quanto a orientações específicas sobre programação de higiene no contexto da COVID-19, consultar UNICEF’s 
Hygiene Programming Guidance Note https://unicef.sharepoint.com/:b:/r/sites/EMOPS-
2019nCoV/DocumentLibrary1/WASH%20COVID19/COVID19%20Hygiene%20Programming%20Guidance_March10.pdf?csf=1&e=PGsu1
0  
x Acesse a série de vídeos First Foods do UNICEF no site do UNICEF 
https://www.unicef.org/nutrition/102823_The%20video%20series.html e no site da Global Health Media em 
https://globalhealthmedia.org/videos/ 
xi Vídeos sobre amamentação: embora os vídeos não sejam específicos para o contexto da COVID-19, eles fornecem informações e 
dicas úteis sobre como apoiar a amamentação, incluindo a expressão manual do leite. 
https://globalhealthmedia.org/videos/breastfeeding/  
xii Para mais detalhes, consulte o Operational Guidance on infant feeding in emergencies. (2017) 
https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017 
xiii Exemplos de alimentos não saudáveis incluem, mas não se limitam a, doces, chips de batata ou milho, bebidas como ou leites 

achocolatados, macarrão instantâneo, biscoitos / cookies / wafers / bolos, pizza, tortas ou hambúrgueres e outros alimentos fast food. 
xiv Para obter mais detalhes sobre a recomendação da OMS para uma dieta saudável, consulte https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/healthy-diet 
xv Em locais onde diarreia, infecções respiratórias e morbidade infecciosa são comuns em bebês, qualquer risco possível de transmissão 
da COVID-19 através da amamentação (até o momento não relatado) é superado pelos conhecidos riscos associados à alimentação 
substituta. 
xvi Mães e bebês devem poder permanecer juntos e praticar o contato pele a pele, o método canguru e 

permanecer juntos, praticando alojamento conjunto durante dia e noite, independentemente do fato de as mães ou seus bebês serem 
casos suspeitos, prováveis ou confirmados de infecção pelo vírus da COVID-19. Ver também: WHO Guideline: protection, promoting 
and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf  
xvii Não deve haver promoção de substitutos do leite materno, nem doação de mamadeiras e bicos, chupetas, bonecos ou substitutos 
do leite materno em qualquer parte das unidades que prestam serviços de maternidade e à recém-nascidos ou através de qualquer 
membro das equipes de saúde. As unidades de saúde e suas equipes devem ensinar as mães / cuidadores a preparar o leite com 
segurança e a dar o leite usando um copo com a boca larga ou um com copo e uma colher. As unidades de saúde e seus funcionários 
não devem dar mamadeiras, bicos ou outros produtos, considerando o escopo do Código Internacional de Comercialização de 
Substitutos do Leite Materno e suas subsequentes resoluções relacionadas às da AMS, voltadas para crianças em fase de 
amamentação. Observe que a amamentação por meio de amas de leite não é recomendada em contextos de alta prevalência de HIV e 
a doadora de leite deve ser considerada como uma opção apenas se serviços de triagem e pasteurização adequados estiverem 
incluídos. 
xviii É importante prestar atenção à saúde física e mental do cuidador e atender às suas necessidades de apoio em todos os contatos 

com o serviço de saúde. Ver: Operationalizing the nurturing care for early childhood development  https://nurturing-care.org/wp-
content/uploads/2019/07/Operationalizing-NC.pdf 

xix UNICEF Guidance on the provision and use of breastmilk substitutes in humanitarian settings. New York: United Nations Children’s 
Fund, 2018. http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.3%20Nutrition/Unicef_BMS_R05.1_Interactive.pdf 

https://mcusercontent.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/1c81003c-e36d-4788-90e1-191610423755/Complementary_Feeding_Guidance_2020_portrait_ltr_web2.pdf
https://mcusercontent.com/fb1d9aabd6c823bef179830e9/files/1c81003c-e36d-4788-90e1-191610423755/Complementary_Feeding_Guidance_2020_portrait_ltr_web2.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43546/9789241594639_eng.pdf;jsessionid=0AE37B6A521BC120E2F224E5A9E1FB75?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43546/9789241594639_eng.pdf;jsessionid=0AE37B6A521BC120E2F224E5A9E1FB75?sequence=1
https://unicef.sharepoint.com/:b:/r/sites/EMOPS-2019nCoV/DocumentLibrary1/WASH%20COVID19/COVID19%20Hygiene%20Programming%20Guidance_March10.pdf?csf=1&e=PGsu10
https://unicef.sharepoint.com/:b:/r/sites/EMOPS-2019nCoV/DocumentLibrary1/WASH%20COVID19/COVID19%20Hygiene%20Programming%20Guidance_March10.pdf?csf=1&e=PGsu10
https://unicef.sharepoint.com/:b:/r/sites/EMOPS-2019nCoV/DocumentLibrary1/WASH%20COVID19/COVID19%20Hygiene%20Programming%20Guidance_March10.pdf?csf=1&e=PGsu10
https://www.unicef.org/nutrition/102823_The%20video%20series.html
https://globalhealthmedia.org/videos/
https://globalhealthmedia.org/videos/breastfeeding/
https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf
https://nurturing-care.org/wp-content/uploads/2019/07/Operationalizing-NC.pdf
https://nurturing-care.org/wp-content/uploads/2019/07/Operationalizing-NC.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.3%20Nutrition/Unicef_BMS_R05.1_Interactive.pdf

