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COVID-19
Conheça a 

   A COVID-19 é uma nova doença respiratória que
foi identificada inicialmente em dezembro de 2019 em
Wuhan, na China, e declarada pela Organização
Mundial de Saúde uma Pandemia em março de 2020. A
doença é causada pelo vírus SARS-CoV-2 e os
sintomas mais comuns são tosse, febre, coriza,
dor de garganta e dificuldade para respirar,
podendo apresentar sintomas comuns a um resfriado
ou até uma pneumonia severa e que podem aparecer
entre 2 a 14 dias.
   Ainda não há estudos suficientes acerca da
influência da COVID-19 durante a gestação. Porém,
as gestantes sofrem alterações em seus corpos que
podem aumentar a chance de algumas infecções e
fazem parte do grupo de risco para infecções
respiratórias,  devendo tomar todas as precauções
sugeridas pelo Ministério da Saúde. 

   Nesse sentido, a finalidade desta cartilha é
informar e reforçar os cuidados com esse grupo
de risco, abordando temas que geram muitas
dúvidas.
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Até o momento, não há comprovação científica
de que haja transmissão do Coronavírus da  mãe
para o feto durante a gestação (através do líquido
amniótico ou placenta), no parto (através de
fluidos vaginais) ou na amamentação (através do
leite materno). 

Ainda não há registros de malformação fetal
ou abortamento que tenham sido causados
diretamente pela COVID-19.

 

TRANSMISSÃO 
Há transmissão da COVID-19
da mãe para o bebê durante

a gestação ou parto?

É importante lembrar que a transmissão
acontece de uma pessoa infectada com o vírus
para outra ou por contato próximo a partir de
gotículas de saliva (fala), por meio de aperto de
mão, espirro, tosse, catarro, objetos 
ou superfícies contaminadas,
como celulares, mesas, maçanetas
e brinquedos.
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É essencial realizar o acompanhamento pré-
natal. As consultas e exames devem ser marcados
de acordo com a necessidade, assim como deve
ser avaliado o intervalo entre elas e se deve ser à
distância ou presencial. 

PRÉ-NATAL
Devo ir? Como me comportar?

Caso a gestante apresente sintomas gripais,
deve informar o profissional de saúde
responsável e adotar o isolamento social por
14 dias.

Devem ser tomadas todas as medidas de
higiene, como o uso de máscara e a lavagem
das mãos antes e após a consulta.  Além
disso, deve-se restringir o número de
acompanhantes e manter distância de
outras pessoas, evitando assim as
aglomerações.
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Depende da orientação médica. Não há
obrigatoriedade do parto cesáreo e cada caso deve
ser examinado por profissionais da saúde e decidido
juntamente com a gestante. 

Também não há comprovação
científica até o momento de
que o bebê possa ser infectado
por coronavírus pela mãe no
momento do parto, seja
cesáreo ou vaginal.

PARTO

No caso da gestante infectada por
coronavírus, o parto deve ser

cesáreo?
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Realizar a higiene das mãos antes e depois de
tocar no recém-nascido;
Não expor o bebê a pessoas infectadas ou que
apresentam sintomas gripais;
Realizar limpeza da casa sempre que possível
(usar álcool 70% ou água sanitária);
Manter as consultas pediátricas, seguindo as
mesmas orientações das consultas de pré-natal;
Fazer uso de máscara somente após os 2 anos
de idade (risco de sufocamento) ao sair de casa.

    Recomenda-se que as orientações de prevenção
e higiene sejam seguidas, mesmo quando mãe e
bebê se encontram assintomáticos. Isso significa:
 

Quais são os cuidados
com o recém-nascido?

PÓS-PARTO
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Procurar o auxílio de um médico ou equipe
(como o DISQUE SAÚDE: 136) para acompanhar o
caso;
Uso de máscara por parte do(a) cuidador(a) ao
interagir com o bebê;
Se possível, manter o berço do bebê com uma
distância de 2m da cama do(a) cuidador(a);
Seguir as recomendações de amamentação
explicadas a seguir.

   Se a mãe ou bebê se encontram infectados,
outras orientações são recomendadas, além das
citadas anteriormente:
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Quais são os cuidados
com o recém-nascido?

PÓS-PARTO



Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes
de tocar o bebê ou antes de retirar o leite materno;
Usar máscara facial durante as mamadas e evitar
falar ou tossir durante a amamentação;
A máscara deve ser imediatamente trocada em
caso de tosse ou espirro ou a cada nova
mamada;
Seguir rigorosamente as recomendações para
limpeza das bombas de extração de leite após
cada uso;
É necessário manter contato e seguir as
orientações do  profissional de saúde
responsável pelo seu acompanhamento.

1.

2.

3.

4.

5.

PUÉRPERA E
CORONAVÍRUS
Quais são os cuidados com a

amamentação?
  Os benefícios da amamentação superam
possíveis riscos de transmissão do vírus através do
leite materno. Assim, recomenda-se que a
amamentação seja mantida mesmo em caso de a mãe
estar infectada com COVID-19, seguindo as
recomendações abaixo:
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CUIDADOS GERAIS
        Além de todas as medidas de precaução específica para
grávidas e puérperas, é importante ressaltar que os cuidados
gerais são de extrema importância para cuidar da sua saúde e
proteger a dos outros, tais como:

Evite tocar nos
olhos, nariz e

boca.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:
CORONAVIRUS.SAUDE.ORG.BR 

Se possível, fique em
casa. Se você tiver

febre, tosse e
dificuldade em

respirar, procure um
posto de saúde.

Ao fazer compras, mantenha pelo
menos 2 metros de distância dos

outros e evite tocar nos olhos, boca e
nariz. Se possível, higienize as alças

dos carrinhos de compras ou cestas.
Lave bem as mãos após chegar em

casa e faça a higienização dos
produtos adquiridos.

Em caso de dúvidas, ligue
para o Centro Integrado da

Mulher - CIM (64 3411-1132),
em Catalão, ou para o
DISQUE SAÚDE (136).

O uso de Máscara de
proteção facial é

obrigatório nas ruas e
demais locais públicos.

Mantenha pelo menos
2 metros de distância
entre você e qualquer

pessoa que esteja
tossindo ou
espirrando.

Fique em casa e use
dos meios digitais

para manter contato
com sua família,

amigos e vizinhos.
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