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MOMENTO 
MATERNIDADE 

 
Devido aumento de 
notificações de novos 
casos de Covid19, o 
departamento de Gestão 
de Saúde da 
Humanitária Consultoria 
preparou este material 
para tirar as principais 
dúvidas que podem 
surgir durante a 
gestação. 
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O coronavírus faz parte de uma grande 
família viral que causa infecções 
respiratórias em seres humanos e em 
animais. 
 
Segundo Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 
até o momento a maioria dos casos 
estão em pessoas idosas e não existe 
evidência da transmissão intraútero do 
Covid-19 na gestação e na contaminação 
do leite materno. 
 
A transmissão da SARS CoV-2 ocorre de 
humanos para humanos por contato de 
gotículas respiratórias (tosse, espirro, 
catarro), pela saliva oriunda de pessoas 
infectadas pelo vírus ou contato com 
superfícies contaminadas seguido de 
contato com a boca, nariz e olhos. 
 
O período de incubação da infecção, varia 
de 1 a 14 dias, geralmente ficando a 
média em torno de 5 dias. 
 
O teste “padrão-ouro” de diagnóstico é o 
RT-PCR (biologia molecular). Ele é capaz 
de detectar a carga viral, a presença do 
material genético do vírus na secreção 
respiratória dos pacientes. O exame é 
realizado em material coletado de 
secreção de naso/orofaringe. 
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A GESTANTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO?  
 
Sim, as gestantes pertencem ao grupo de risco especialmente aquelas de alto 
risco que tem outras comorbidade (hipertensão, diabetes, asma, obesidade). 
Algumas alterações fisiológicas/ naturais no organismo podem favorecer a 
queda da imunidade da gestante, por esse motivo não devem se colocar em 
situação de risco.  
 
DEVO SUSPENDER AS 
CONSULTAS E OS EXAMES DO 
PRÉ-NATAL? 
 
As consultas de pré-natal e os 
exames complementares, 
independentemente do risco 
obstétrico, deverão ser mantidos, 
conforme agendamento prévio. 
Lembrando que esses cuidados 
são essenciais para manter a 
integridade das condições de 
saúde da mãe e do bebê.  
 
 
Nas pacientes com infecção diagnosticada ou suspeita (já em 
acompanhamento), deve ser realizada a consulta de pré-natal entrando em 
contato com seu médico, adiando também as visitas de rotina até que o período 
de isolamento termine. 
 
NESSE MOMENTO DE PANDEMIA POSSO OPTAR POR CONSULTAS ONLINE?  
 
Algumas orientações de pré-natal podem ser realizadas à distância, mas é 
importante ressaltar que as consultas online não substituem as consultas 
presenciais. Quaisquer alterações que necessite exame físico, o atendimento 
deverá ocorrer no consultório, ou na própria maternidade.  
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EXISTE TRATAMENTO ESPECÍFICO PARA CORONAVIRUS? 
 
Ainda não existe tratamento para covid19. Gestante com sintomas devem ser 
tratadas conforme orientação/ prescrição do seu obstetra. 
 
USO DE MÁSCARA PARA GESTANTE É RECOMENDADO PARA GESTANTE? 
 
O uso da máscara é obrigatório para toda população em geral. A máscara 
previne que gotículas entrem em contato com você e outras pessoas. É preciso 
usá-la corretamente ou você não estará protegida. Antes de colocar a máscara, 
lave as mãos. Substitua a máscara sempre que estiver úmida, suja ou 
danificada. Não deixe o nariz e o queixo expostos, ou vãos nas laterais. Ao retirar 
a máscara guarda no sanguinho antes de lavar ou jogar fora, não deixa a 
máscara em cima da mesa e sempre encostar apenas no elástico. 
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GESTANTE PODE TOMAR A VACINA DA 
GRIPE? 
 
Sim, embora a vacina não proteja contra 
o coronavírus, ela é eficiente no combate 
a outras doenças respiratórias. Portanto 
é muito importante que a gestante 
mantenha carteirinha de vacinação em 
dia (Gripe, hepatite, dpTa). 
 
QUANDO DEVO PROCURAR 
ATENDIMENTO MÉDICO? 
 
Se a gestante apresentar dificuldade de 
respirar, falta de ar, dor no peito, tosse, 
confusão ou febre que não passa mesmo 
com o uso de antitérmico, deve procurar 
atendimento médico imediatamente. 
 
Caso ocorra diminuição dos movimentos 
do bebê, elevação da pressão arterial 
iguais ou superiores a 140/90mmHg, ou 
temperatura axilar igual ou superior a 
37.8ºC ou sintomas sugestivos de gripe 
deve entrar em contato com o médico 
responsável para avaliar o seu 
encaminhamento ao serviço de saúde. 
 
Algumas complicações na gravidez 
podem ser graves e colocar a saúde da 
mãe e do bebê em risco. Em caso de 
suspeita ou confirmação de Covid-19 na 
gravidez, a gestante e os familiares da 
mesma residência devem iniciar 
isolamento social.   
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GESTANTES INFECTADAS TEM CHANCES DE PASSAR A 
DOENÇA PARA O BEBÊ?  
 
Como este é um novo vírus, estamos apenas começando 
a aprender sobre ele. Mas até momento não encontrou o 
vírus no líquido amniótico ou no leite materno.  
 
Para os casos leves de COVID-19, até o presente 
momento, não se identificou aumento das taxas de 
abortamentos, malformações ou outras complicações 
para o bebê. Contudo, nos casos graves, especialmente 
nas gestantes que desenvolvem pneumonia séria, 
estudos sugerem aumentar a chance de  
complicações na gestação, tais como  
abortamento, parto prematuro  
e pré-eclâmpsia. 
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A GRAVIDADE DA DOENÇA AUMENTA CONFORME 
PERÍODO DA GESTAÇÃO? 
 
Não, a gravidade da doença é a 
mesma em qualquer fase da 
gestação. Porém no terceiro 
trimestre de gestação a paciente 
apresenta dificuldade de respirar 
devido ao útero exercer pressão 
sobre o diafragma. Então se a 
gestante for acometida com 
covid19 na sua fase mais grave 
(que é a insuficiência respiratória) 
a gravidade aumenta devido a 
capacidade pulmonar ficar restrita. 
 
 
EM CASO DE SUSPEITA OU 
CONFIRMAÇÃO DE CORONAVÍRUS, 
ISSO PODE AFETAR MEU DESEJO 
PELO PARTO NORMAL? 
 
O tipo de parto não sofre influência 
da infecção pelo novo coronavírus, 
a via de parto não muda, e quem 
vai decidir é a gestante em 
conjunto com seu obstetra. 
 
A maioria das pessoas que se infectam com este vírus são assintomáticas ou 
apresentam sinais de resfriado. Em gestantes com boas condições clínicas, 
sintomas leves e feto com boa vitalidade, o parto vaginal é seguro e 
recomendável. No entanto, se você desenvolver um quadro respiratório mais 
grave, com dificuldade respiratória ou necessidade de receber oxigênio, pode ser 
necessária a cesárea. 
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DEVIDO AO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS PODE 
REDUZIR O PERÍODO DE INTERNAÇÃO NO PÓS-PARTO?  
 
O tempo de internação da mãe e do seu filho após o nascimento continua o 
mesmo. 
 
POSSO ADIAR AS CONSULTAS E VACINAS DE ROTINA DO BEBÊ?  
 
As vacinas e as consultas com pediatras não devem ser adiadas. Esses cuidados 
com o bebê são muito importantes após o nascimento. 
 
COMO FICAM AS VISITAS A MATERNIDADE? 
 
Devido a pandemia do COVID19, com objetivo de proteger as gestantes, os bebês 
e os acompanhantes, algumas maternidades reduziram as visitas a maternidade 
e UTIs.  
 
Nos casos de gestantes com suspeita ou diagnostico confirmado o fluxo de 
atendimento e separado das demais dentro da maternidade. 
 
É altamente recomendada a restrição de visitas ao bebê neste momento. Seja na 
maternidade ou em casa o ideal é que as visitas sejam adiadas para quando a 
pandemia estiver sob controle.  
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NESSE PERÍODO DE PANDEMIA A AMAMENTAÇÃO É CONTRAINDICADO? 
 
Até momento não existe evidencia que comprovem que a amamentação fornece 
risco para o recém-nascido, por isso a amamentação está liberada, desde que a 
mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo.  
 
A mãe infectada deve seguir as medidas abaixo, com o objetivo de reduzir o 
risco de transmissão do vírus através de gotículas respiratórias durante o 
contato com a criança, incluindo a amamentação:  
 



 

MOMENTO MATERNIDADE  |   Página 11 
 

 

• Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos 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 
ou a cada nova mamada. 

• Para o caso de mães com COVID19, a mãe e o bebe devem fazer 
distanciamento de 2 metros, podendo ser quebrado no momento da 
amamentação. 

• Em caso de opção pela extração do leite, devem seguir rigorosamente as 
recomendações para limpeza das bombas de extração de leite após cada 
uso.  

• Deve-se considerar a possibilidade de solicitar a ajuda de alguém que 
esteja saudável para oferecer o leite materno em copinho, xícara ou 
colher ao bebê.  

• É necessário que a pessoa que vá oferecer ao bebê aprenda a fazer isso 
com a ajuda de um profissional de saúde. 

 
OBS. Vale reforçar que o leite materno é o melhor alimento a ser oferecido para 
recém-nascido. Não existe contrata indicação. Portanto não deixe de 
amamentar, pois você está fornecendo anticorpos e protegendo seu bebê. 
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GESTANTES QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE, DEVEM PARAR DE 
TRABALHAR? 
 
Se a gestante estiver em condições normais e seguindo todas as orientações de 
prevenção de contaminação (uso da máscara apropriada, luvas), ela pode sim 
trabalhar.  
 
Como sugestão: Converse com seu ginecologista e obstetra sobre qual é a sua 
situação. Ele ajudará você a decidir qual a melhor alternativa. 
 
QUANTO TEMPO UMA PESSOA COM CORONAVÍRUS PRECISA FICAR ISOLADA? 
 
Enquanto você tiver os sintomas de um quadro respiratório é indicado ficar 
isolado. Isso normalmente melhora em torno de 5 a 7 dias. 
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COM RETORNO AS ATIVIDADES, QUAIS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS NO 
AMBIENTE DE TRABALHO? 
 

• Manter distanciamento social, evitar cumprimentos, beijos e abraços.  
• Deixar os cabelos presos no trabalho para evitar a contaminação. O 

cabelo solto faz com que você toque a face mais vezes para arrumar o 
cabelo, aumentando o risco de contaminação.  

• Não compartilhar com os colegas de trabalho os itens diários, como 
canetas, celulares etc. Se for essencial compartilhar, que seja feita uma 
desinfecção com álcool a 70% ou outro produto indicado pelo fabricante 
do produto. 

• Tomar precauções em relação a superfícies de auto toque, como teclado 
do computador, copos, talheres. 

• A gestante precisa manter-se bem hidratada. Beba no mínimo 2 litros de 
água por dia;  

• Manter alimentação equilibrada com peixes, legumes, carnes e vegetais; 
• Tomar diariamente vitamina (suplementação) recomendada pelo 

obstetra; 
• Tomar a vacina da gripe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Referências:  
https://www.febrasgo.org.br/pt/covid19/item/979-informacoes-das-
federadas 
http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/parto-adequado
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