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AmamentaçãoAmamentação
Claras são as evidências 

dos benefícios da 
amamentação

Mundialmente reconhecido 
entre as melhoras formas de 

Potencial em 
prevenir doenças 
infecciosas agudas 

e crônicas, 
principalmente 
respiratórias e 
intestinais

entre as melhoras formas de 
reduzir morbimortalidade



Amamentação 
e Imunidade 

Crescimento 
celular da 
mucosa, 

aumentando a 
resistência às 

infecções

Imunoestimuladores

Reduz 
gravidade de 

diarreia, 
botulismo, 

enterocolite
necrotizante

e Imunidade 
do Lactente

Fatores anti-
inflamatórios

Imunoglobulinas

Reduz risco de 
alergias e 

doenças auto-
imunes



Fator bífido: favorece o crescimento de
lactobacilos e bifidobactérias, bactérias
probióticas - não patogênica que acidifica as
fezes, dificultando a instalação de bactérias
que como e Escherichia coli e Costridium
dificile

Nutrição com AM e Nutrição com AM e MicrobiotaMicrobiota do do 
NeonatoNeonato

dificile

Com lactose produzirá ácido 
láctico e succínico, diminui o 
pH intestinal, tornando o local 
desfavorável ao crescimento 

de bactérias, fungos e parasitas



� Mucina: proteína presente no colostro, ligadas aos 
glóbulos de gordura, cuja função é inibir a adesão 
bacteriana ao epitélio intestinal.

� Ig A: principal imunoglobulina do colostro com 

Aleitamento Materno e Aleitamento Materno e MicrobiotaMicrobiota
do Neonatodo Neonato

� Ig A: principal imunoglobulina do colostro com 
efeito protetor, previne o contato dos patógenos 
com o epitélio, formando um revestimento 
protetor nas superfícies da mucosa do lactente.
Pode ter ação compensatória pela IgM.

Passanha A. et al. Rev. Bras. Desenvolvimento Humano. 
Elementos Protetores do Leite Materno. 2010



� Oligossacarídeos e Glicoconjugados do LM –
prebióticos estimulam a colonização do intestino 
por microrganismos benéficos. 

� Ação de lactoperoxidase – oxida bactéria - ação 
antimicrobiana.

Aleitamento Materno e Aleitamento Materno e MicrobiotaMicrobiota
do Neonatodo Neonato

antimicrobiana.

� Caseína do LH: impede a aderência de bactérias 
intestinais às células da mucosa intestinal.

� Nucleotídeos, glutamina e lactoferrina influenciam 
positivamente no desenvolvimento GI e 
imunidade do RN



Dificuldades Amamentação Dificuldades Amamentação ––
Atuação MultiprofissionalAtuação Multiprofissional

Prescrição FI

Manipulação
Lactário Administração/Oferta FI

Serviço de Fonoaudiologia 
e Psicologia



Amamentação x DificuldadesAmamentação x Dificuldades

Quando o Aleitamento Materno Exclusivo 
não é possível, é necessário assegurar 

Nutrição Segura ao Lactente



Nutrição com FI e Nutrição com FI e MicrobiotaMicrobiota do do 
NeonatoNeonato
- Baixa acidez gástrica
- Menor atividades de 
enzimas digestivas
- Imaturidade do 
epitélio intestinal

Não impedem a 
entrada de 

microrganismos

Portas de 
entrada 
micro-

organismos 
superfícies 
da mucosa

A composição das FI precisam seguir o Codex
Alimentarius e podem  ser acrescentadas com 
prebióticos/probióticos, mas podem sofrer 
contaminação em qualquer fase de sua manipulação

FI aumentam risco 
desenvolvimento de 
doenças e alergias

Podem ocasionar 
lesões no intestino 

imaturo dos lactentes



Segurança Alimentar x Dificuldade Segurança Alimentar x Dificuldade 
de Amamentaçãode Amamentação

Unidade Hospitalar 
Lactário

- Preparo  
- Armazenamento
- Higienização   
- Distribuição

Lactário
Rigorosas técnicas 
de assepsia

Fornecer Alimentação 
adequada – população 
imunologicamente

debilitada
RESOLUÇÃO SESA Nº 165/2016 - Estabelece os requisitos de 
boas práticas para instalação e funcionamento e os critérios para 
emissão de Licença Sanitária dos Estabelecimentos de Assistência 
Hospitalar no Estado do Paraná.



LactárioLactário
� Deve existir em todas as Unidades Hospitalares que 
possuam atendimento pediátrico e/ou obstétrico, de 
acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 
nº 307, de 14 de novembro de 2002.

� Esta área deve apresentar rigorosas técnicas de assepsia � Esta área deve apresentar rigorosas técnicas de assepsia 
e controle de temperatura de produção dos alimentos, 
visando possibilitar ao recém-nascido uma alimentação 
segura do ponto de vista microbiológico e nutricional.

� O responsável técnico deve ser o nutricionista de 
acordo com a Resolução CFN nº 380/2005.



Lactário Lactário –– Área Crítica HospitalarÁrea Crítica Hospitalar

Relacionados à execução de processos envolvendo

Apresentam alto risco de transmissão de doenças 
relacionadas à assistência 

Relacionados à execução de processos envolvendo
artigos críticos ou material biológico (LHO)

Pela presença de pacientes com suscetibilidade 
aumentada aos agentes infecciosos

Pela realização de procedimentos invasivos 
(NE -VOG/VNS) ANVISA. Segurança do Paciente. 2012 

APECIH. 2013



Responsabilidade Responsabilidade Técnica Técnica Lactário Lactário --
NutricionistaNutricionista

 Aquisição de produtos 

 Manipulação

 Armazenamento

 Distribuição

Manipulação de FI

 Distribuição

 Capacitações

 Assistência aos lactentes, 
nutriz/puérpera, família

 Elaboração, implementação 
e revisão de documentos 
revisados pelo CCIH da 
Instituição.

Resolução CFN nº 380/2005

Administração de FI



Estrutura Física LactárioEstrutura Física Lactário
 15 leitos pediátricos – 15m² separando área suja e 
limpa

 Temperatura Controlada - Proibido ventiladores

- Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus e outros - Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus e outros 
microrganismos associados com a pele, cabelo e trato 
respiratório humano (manipulador)

RDC 307/2002 – Regulamento Técnico para 
projetos físicos de estabelecimentos 

assistência de saúde

TEMPERATURA RECOMENDADA UMIDADE RELATIVA DO AR  

21º C a 24º C 40% a 60% 

 



Estrutura Física e DimensionamentoEstrutura Física e Dimensionamento
Lactário Dimensão 

Mínima

Área para recepção, lavagem e descontaminação de utensílios 8,0m²

Área para esterilização ou desinfecção de alto nível de 
utensílios

4,0m²

Área para preparo e envase de fórmulas infantis 7,0m²

Área para esterilização terminal
Poderá ser utilizada autoclave de dupla porta para realização de 

1,0m²
Poderá ser utilizada autoclave de dupla porta para realização de 
esterilização final (tratamento térmico) utilizando para esta fialidade a 
porta voltada para a área limpa

São recomendáveis ambientes de 
apoio com sala administrativa, 
depósito de material de higiene 
e banheiro com vestiário para 
funcionários

Áreas devem ser distribuídas 
de forma a evitar o fluxo 
cruzado de circulação de 
funcionários e alimentos. 

As salas devem ser divididas com 
meia parede de vidro para permitir 
a supervisão dos procedimentos 
realizados

-RDC nº50/2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde



Controle da Matéria Prima e Controle da Matéria Prima e 
Contaminação das FIContaminação das FI

Enterobacter sakazakii tem causado doenças em
todas as faixas etárias, entretanto com maior
risco em:

 RN pré termo;

 PIG;

 Imunocomprometidos

Prevalece em relação à Salmonella – codex
recomenda ausência em 60 amostras de 25g 
cada uma



� Manipuladores capacitados

� Subordinados do SND do 
hospital

Boas Práticas na Manipulação das Boas Práticas na Manipulação das 
Fórmulas InfantisFórmulas Infantis

� Avaliação médica 
admissional e periódica 
(PCMSO)

� Seguir hábitos rigorosos de 
higiene Equipe Nutrição - Lactário –

Maternidade Bairro Novo



Boas Práticas na Manipulação das Boas Práticas na Manipulação das 
Fórmulas InfantisFórmulas Infantis

Higienização de todas as 
áreas de contato com 
álcool a 70%

Cálculo do volume

Conferência da 
prescrição

Higienização das mãos
Higiene externa da 
lata de FI com 
álcool à 70%

Preenchimentos das 
etiquetas

Paramentação do 
manipulador (gorro, 
avental de contato) 
para preparar o 
ambiente

álcool à 70%



Boas Práticas na Manipulação das Boas Práticas na Manipulação das 
Fórmulas InfantisFórmulas Infantis
Água em ebulição por 15 
minutos
Água para diluição à 70ºC 
(redução ou eliminação 
Enterobacter Sakazakii

Nova Paramentação pré

Separar amostras 
(150ml/lote) e (armazenar 
por 72h até 5ºC)

Processo não deve ser 
superior à 30 min

Identificar todos os 
frascos com etiqueta 
com tipo de FI, lote, 
manipulação, validade, 

manipulador

Nova Paramentação pré
diluição com gorro, 
avental de contato 
estéril, máscara, luvas 
estéreis

por 72h até 5ºC)

Dispensar ou 
Armazenar no 
refrigerador em no 
máximo 5ºC por 12h.

Utensílios 
esterilizados
Campo esterilizado



Boas Práticas Boas Práticas no Aquecimento das no Aquecimento das 
Fórmulas InfantisFórmulas Infantis
FI armazenadas sob refrigeração 

podem ser dispensadas em 
temperatura ambiente ou 

aquecidas em banho maria em 
temperatura máxima de 40ºC

Recomendável registrar a Recomendável registrar a 
temperatura antes do 

aquecimento e no final do 
aquecimento

Administrar ao lactente em até 
30 minutos após a dispensação

Protocolar dispensação



Amostras de FI por Lote ProduzidoAmostras de FI por Lote Produzido

Avaliação Microbiológica Fórmulas Infantis

Contagem de bactérias (em placas a 37º 
por 48h)

Inferior a 100/ml

Coliformes totais Ausência em 1ml

 Estabelecer rotina de análise

Coliformes totais Ausência em 1ml

Bolores e Leveduras Inferior a 10/ml

Bacillus cereus Inferior a 100/ml

S. Aureus Ausência em 1ml

Clostridium sulfito redutor a 44ºC Ausente em 1ml

Salmonella Ausência em 25ml



Boas Práticas com o LHOBoas Práticas com o LHO

Kit Ordenha Material Educativo



Boas Práticas com o LHOBoas Práticas com o LHO

Paramentação e 
adequada da nutriz e 

profissional

Orientações sobre 
as boas práticas 

Higiene das 
mãos

Aquecer em 
banho maria em 
temperatura 

Armazenar em 
refrigeração por 
12h abaixo de 
5ºC ou congelado 
abaixo de 18ºC 
por 15 dias

Coletar em 
frascos 
estéreis

Identificar dados da puérpera e 
RN, local internação, data, 
horário da coleta, profissional 
que auxiliou, modo de 
armazenamento e validade

temperatura 
máxima de 40ºC



Higienização do LactárioHigienização do Lactário

Princípio Ativo Concentração

Hipoclorito de sódio 100-250 ppm

Fundamental para a Garantia da Segurança dos 
alimentos em todas as etapas do processo de 

produção

Hipoclorito de sódio 100-250 ppm

Cloro orgânico 100-250 ppm

Quaternário de amônio 200 ppm

Álcool 70%

APECIH. Associação Paulista de Epidemiologia 
e Controle de Infecção Relacionada à 

Assistência à Saúde. 2013



Controle de qualidade de 
todos os processos são 

essenciais para garantir 
inocuidade do produto 

final

Considerações FinaisConsiderações Finais



Considerações FinaisConsiderações Finais

� Prescrever e administrar FI com cautela e critérios 
definidos em Protocolo

� Educação permanente dos manipuladores e 
funcionários/serviços envolvidos

� Manter POPs, Manuais e Protocolos atualizados

� Monitorar processos e manter avaliação contínua dos 
manipuladores envolvidos



Obrigada!Obrigada!

Contatos: 3289-2424 Ramal 204

ciam.maternidade@feaes.curitiba.pr.gov.br

equipemulti.maternidade@feaes.curitiba.pr.gov.br


