
ORIENTAÇÕES GERAIS 
SOBRE  A COVID-19
EM MULHERES NO PERÍODO

GRAVÍDICO-PUERPERAL
PARA PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE

SALVADOR - BAHIA
 2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ENFERMAGEM

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE A SAÚDE DA MULHER NO 
PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL (GESTAR)



Aiara Nascimento Amaral Bomfim 
Enfermeira Obstetra. Mestra em Enfermagem 
pela Universidade Federal da Bahia.

Ariane Teixeira de Santana
Enfermeira Obstetra. Mestranda em 
Enfermagem e  Saúde pela Universidade Federal 
da  Bahia.

Daiane Teixeira Soares
Enfermeira Obstetra. Mestranda em
Enfermagem e Saúde pela Universidade Federal
da Bahia.

Fanny Eichenberger Barral
Enfermeira Obstetra. Mestra em Enfermagem 
pela Universidade Federal da Bahia.

Isa Maria Nunes
Enfermeira Obstetra. Doutora em Enfermagem. 
Professora Associada da Universidade Federal 
da  Bahia.

Gleice de Oliveira Santos
Enfermeira Obstetra. Mestranda em 
Enfermagem e  Saúde pela Universidade Federal 
da  Bahia.

Organizadoras

Gleice de Oliveira Santos
Enfermeira Obstetra. Mestranda em 
Enfermagem e  Saúde pela Universidade Federal 

Graziele Matos Oliveira
Enfermeira Obstetra. Mestranda em Enfermagem e  
Saúde pela Universidade Federal da  Bahia.

Keury Thaisana Rodrigues dos Santos 
Lima
Enfermeira Obstetra. Doutoranda em Enfermagem e  
Saúde pela Universidade Federal da  Bahia.

Laís Teixeira da Silva Almeida
Enfermeira Obstetra. Mestra em Enfermagem pela 
Universidade Federal da Bahia

Lilian Conceição Guimarães de Almeida
Enfermeira Obstetra. Doutora em Saúde Coletiva.
Professora Associada da Universidade Federal da Bahia.

Patricia Santos de Oliveira
Enfermeira Obstetra. Doutoranda em Enfermagem e  
Saúde pela Universidade Federal da  Bahia.

Telmara Menezes Couto
Enfermeira Obstetra. Doutora em Enfermagem. 
Professora Associada da Universidade Federal da  Bahia.

Diagramação e Design:
Ian Arthur Menezes
Tel: 71 9 9355-3735

iandemenezes@gmail.com



 Fazemos parte do Grupo de Estudos sobre a Saúde da Mulher no Período 
Gravídico-Puerperal (GESTAR), que está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem e Saúde (PPGENF), da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), criado como linha de pesquisa em 2016 e certificado como Grupo de 
Pesquisa em 2017.

 Nosso grupo é formado por docentes, discentes do PPGENF e profissionais 
de saúde que possuem interesse pela área de pesquisa em saúde da mulher no período 
gravídico-puerperal com interface em gênero, etnia, raça/cor e classe. Desenvolvemos 
atividades de ensino, pesquisa e extensão com as gestantes e/ou puérperas, na 
comunidade e serviços de saúde, bem como com profissionais que atuam prestando 
cuidados a este público.

 Diante da pandemia mundial da COVID-19, surgiu o interesse e necessidade
do GESTAR contribuir com um material prático, lúdico e didático com o objetivo de 
elaborar uma cartilha que forneça orientações gerais para profissionais de saúde 
envolvida(o)s no cuidado à mulher no período gravídico-puerperal. Este produto 
trata-se de um compilado de informações científicas e recomendações baseadas em 
documentos oficiais e consensos de colégios de obstetrícia renomados no Brasil e no 
mundo. Assim, essa cartilha traz orientações atualizadas, entretanto, devido a 
necessidade do avanço dos estudos acerca da COVID-19 algumas informações podem 
mudar, conforme mais evidências se tornem disponíveis.

Quem somos?



 A COVID-19 é uma doença causada por um coronavírus, denominado 
SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas 
a quadros graves.  Os principais sintomas são febre, tosse, fadiga e desconforto 
respiratório/dispneia. Nos casos sintomáticos, a COVID-19 pode evoluir para uma 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 

Gestantes e a 
Pandemia de COVID-19

 Atualmente, mulheres gestantes, puérperas e pós-aborto ou perda fetal 
foram incluídas no grupo de risco para complicações da COVID-19. O quadro clínico 
apresentado em gestantes com COVID-19 é semelhante ao observado em adultas não 
grávidas, bem como taxas de complicações e de evolução para casos graves 
(aproximadamente 5% dos casos confirmados). Um terço das gestantes com 
COVID-19 apresentavam-se inicialmente como assintomáticas.

 A COVID-19 e os principais sintomas 

Foto: https://www.freepik.com



 A Síndrome Gripal (SG) se refere a toda pessoa que apresente quadro 
respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, 
acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória. 
 
 A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é quando a pessoa apresenta 
a SG com dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou 
saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou 
rosto. 

  Todos os casos de SG ou SRAG devem ser considerados como suspeitos de 
COVID-19 e/ou Influenza e/ou outras doenças respiratórias.  

Quais casos são considerados
suspeitos para a COVID-19?
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 As mulheres grávidas devem manter o distanciamento social para reduzir o 
risco de infecção pelo SARS-CoV-2. Assim, o objetivo deste distanciamento é promover 
maior segurança na gestação, parto e puerpério, para a mulher e a(o) 
Recém-Nascida(o) (RN).

 Neste sentido, as gestantes que são profissionais de saúde e atuam na 
atenção às pessoas potencialmente infectadas pelo SARS-CoV-2 devem procurar o 
Serviço de Medicina do Trabalho de sua instituição, para comunicar os riscos que estão 
expostas e avaliar a possibilidade de distanciamento das funções, evitando o contato 
com outras pessoas.

  No retorno para o seu domicílio, após a jornada de trabalho, as profissionais 
gestantes precisam seguir as recomendações gerais de higienização e distanciamento 
dos familiares, principalmente de crianças e pessoas idosas.

Importância do isolamento 
domiciliar/social
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 Recomenda-se a continuidade 
das ações de cuidado pré-natal de todas as 
gestantes assintomáticas, com zelo na 
prevenção de aglomerações, nas práticas 
de higiene, no rastreamento e na garantia 
do isolamento domiciliar, em casos 
suspeitos de síndrome gripal.

 As gestantes com síndrome 
gripal devem permanecer em isolamento 
social, adiar as consultas e exames por 14 
dias, e se necessário serem atendidas em 
local isolado das demais gestantes quando 
procurarem a Unidade de Saúde.

 Para todas as gestantes, é 
importante salientar que os 
procedimentos adiados devem ser 
reagendados por um período que não 
traga prejuízos à continuidade do 
acompanhamento pré-natal. É relevante 
observar nas consultas das gestantes com 
sintomatologia gripal, a avaliação da 
vitalidade fetal, bem como o crescimento 
do feto, mesmo que não haja dados atuais 
sobre a evolução dessas gestações.

Pré-Natal durante
pandemia de COVID-19

Foto: https://www.beautysyn.com/how-to-choose-pregnancy-safe-makeup/



 Em gestantes com SARS-CoV-2, recomenda viabilizar a realização da 
ultrassonografia morfológica no 2º trimestre. A qualidade dos registros na Caderneta 
da Gestante será ainda mais importante para efeito de acompanhamento individual e 
dos estudos sobre a evolução das gestações em meio a pandemia desse novo 
coronavírus. A triagem ambulatorial deve garantir separação entre pacientes com 
sintomas ou sinais sugestivos da
COVID-19.

 Mulheres com gestações classificadas como de alto risco, por portarem 
condições clínicas outras, além da COVID-19, agregam maior potencial de 
agravamento, devendo ter os seus atendimentos e exames agilizados e otimizados para 
evitar comparecimentos excessivos nos serviços de saúde, incluindo laboratórios. As 
internações devem ser evitadas ao máximo e cada situação precisa ser analisada 
individualmente, evitando acrescentar riscos desnecessários e identificando aquelas 
gestantes que requerem ações específicas, avaliando os riscos e benefícios de cada 
conduta ou intervenção. 

 Para reduzir o risco de contaminação, deve-se organizar o fluxo de 
atendimento hospitalar de gestantes e parturientes de forma que não haja contato 
com outras pacientes e com diversos profissionais de saúde. O mesmo deve ser 
observado durante a internação para o parto. Nas internações decorrentes de processo 
de abortamento, reduzir ao máximo o tempo de permanência na maternidade. 
Providenciar anatomia patológica para o material eliminado em casos de abortamento.

 Ressalta-se a importância de se ofertar espaço privado para essas 
parturientes para o seu trabalho de parto e parto. A implementação do 
acompanhamento ambulatorial remoto pode ser uma alternativa nesse momento. 



 Ainda não há confirmação científica que sustente a ocorrência da 
transmissão vertical pelo SARS-CoV-2. As gestantes com COVID-19 apresentaram 
neonatos livres do vírus, incluindo sangue de cordão e placenta.
 
 Portanto, diante da escassez de evidências sugere-se aguardar um minuto 
para o clampeamento do cordão, uma vez que não aumentaria os riscos de 
transmissão vertical, conforme indica o Royal College, do Reino Unido e demais 
documentos oficiais nacionais (portarias e protocolos).

Transmissão Vertical
pelo SARS-COV-2
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 Em gestantes com SARS-CoV-2, recomenda viabilizar a realização da 
ultrassonografia morfológica no 2º trimestre. A qualidade dos registros na Caderneta 
da Gestante será ainda mais importante para efeito de acompanhamento individual e 
dos estudos sobre a evolução das gestações em meio a pandemia desse novo 
coronavírus. A triagem ambulatorial deve garantir separação entre pacientes com 
sintomas ou sinais sugestivos da
COVID-19.

 Mulheres com gestações classificadas como de alto risco, por portarem 
condições clínicas outras, além da COVID-19, agregam maior potencial de 
agravamento, devendo ter os seus atendimentos e exames agilizados e otimizados para 
evitar comparecimentos excessivos nos serviços de saúde, incluindo laboratórios. As 
internações devem ser evitadas ao máximo e cada situação precisa ser analisada 
individualmente, evitando acrescentar riscos desnecessários e identificando aquelas 
gestantes que requerem ações específicas, avaliando os riscos e benefícios de cada 
conduta ou intervenção. 

 Para reduzir o risco de contaminação, deve-se organizar o fluxo de 
atendimento hospitalar de gestantes e parturientes de forma que não haja contato 
com outras pacientes e com diversos profissionais de saúde. O mesmo deve ser 
observado durante a internação para o parto. Nas internações decorrentes de processo 
de abortamento, reduzir ao máximo o tempo de permanência na maternidade. 
Providenciar anatomia patológica para o material eliminado em casos de abortamento.

 Ressalta-se a importância de se ofertar espaço privado para essas 
parturientes para o seu trabalho de parto e parto. A implementação do 
acompanhamento ambulatorial remoto pode ser uma alternativa nesse momento. 

 Considerando os benefícios do parto vaginal na população geral, até o 
momento se recomenda que a via de parto deva ser esta, de acordo com os principais 
guidelines já publicados. O modo de nascimento não deve ser influenciado pela 
presença do SARS-CoV-2, a menos que a condição respiratória da mulher ou o bem 
estar fetal exijam intervenções. 

 Atualmente, não há evidências para favorecer um modo de nascimento em 
detrimento de outro e, portanto, a via de parto deve ser discutida com a mulher, 
levando em consideração suas preferências e quaisquer indicações obstétricas.
Neste sentido, o simples diagnóstico da COVID-19 não determina a indicação
cirúrgica da cesariana.

Vias de Parto no contexto
da  COVID-19

Foto: https://www.freepik.com

cirúrgica da cesariana.cirúrgica da cesariana.
Neste sentido, o simples diagnóstico da COVID-19 não determina a indicação
cirúrgica da cesariana.

Foto: https://www.freepik.com

cirúrgica da cesariana.
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 Na fase latente do trabalho de parto, 
recomenda-se as que as mulheres permaneçam 
em casa. Na fase ativa, estas devem ser internadas 
em sala de isolamento, utilizar mácara cirurgica e 
a(o)s profissionais de saúde devem ser 
informada(o)s quanto a suspeita/confirmação do 
COVID-19 para utilização correta de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI). 

 No período expulsivo, as gestantes podem 
ter dificuldades para os puxos usando máscaras, 
então atentar para seu conforto. Evitar o uso da 
banheira de parto (parto na água está 
contraindicado devido à impossibilidade de 
garantir adequada proteção da equipe e risco de 
contaminação fecal). 

 Banhos de água morna durante o trabalho e 
parto podem e devem ser realizados como 
método de alívio da dor e ainda permitem 
higienização da parturiente, reduzindo o risco de 

Gestantes em 
trabalho de parto
e parto com suspeita/confirmação
para a COVID-19.



contaminação do tórax pelas gotículas respiratórias. 
 Não há contraindicação à ligadura tardia do cordão, contato pele-a-pele e 
amamentação na sala de parto, porém a parturiente deve permanecer de máscara 
todo o parto e pós-parto, devendo lavar as mãos com frequência e passar álcool gel 
antes de segurar o recém-nascido. (O) RN pode ser secada(o) e aquecida(o) conforme 
o habitual.

 Em relação ao contato pele a pele, algumas notas técnicas ministeriais e a 
Sociedade Brasileira de Pediatria contraindicam o contato do RN sob o abdome ou 
tórax materno após o nascimento. Salienta-se que não existem evidências científicas 
significativas que sustentem tal conduta. Ademais, mais adiante a amamentação será 
incentivada, em virtude, dos benefícios superarem os riscos para RN e puérpera. 

 Caso o contato pele a pele seja preservado, o Protocolo Instituto de  Saúde Elpídio 
de Almeida (ISEA) sugere a limpeza das mamas com esponja contendo clorexidina e 
remoção, em seguida, com compressa úmida ou lavagem do tórax materno no 
momento do expulsivo, se possível e a mulher não se importe.     

 Na sala de parto, a(o) profissional deve avaliar o risco de procedimento que 
gerem aerossóis, a exemplo da aspiração do neonato, intubação traqueal, ventilação 
não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, dentre outros. Nestes casos, 
recomenda-se utilizar de toda paramentação e uso de EPI para a assistência ao parto.

 Em parturientes positivas para a COVID-19, a placenta deve ser devidamente 
acondicionada e encaminhada para anatomia patológica.



Orientações para acompanhantes 
no local de parto e a COVID-19

 Medidas devem ser tomadas a fim de minimizar o número de funcionária(o)s 
que entram e circulam na sala. Assim, o Ministério da Saúde aconselha a restrição do 
número de pessoas circulando na cena de parto e nascimento. 

 Deste modo, recomenda-se, apenas, um(a) acompanhante durante o trabalho 
de parto, parto e pós-parto, não sendo permitido o rodízio de acompanhantes.  Este(a)s 
devem estar assintomático(a)s, fora do grupo de risco (idosos, imunodeprimidos e 
pessoas com comorbidades) e deverá ser de convívio diário da paciente.

 Ressalta-se que o surgimento de sintomas pelo(a) acompanhante em qualquer 
momento do trabalho de parto e parto implicará no seu afastamento com orientação 

ao buscar atendimento em local adequado. 
O(A) acompanhante deverá fazer uso de 
máscara cirúrgica durante sua permanência ao 
lado da parturiente e receber orientação 
quanto a higiene das mãos.
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 A puérpera suspeita/confirmada da COVID-19, sugere-se que seja 
acomodada em espaço privativo com a(o) RN, devendo ser respeitada a distância de 
um metro entre o leito da mãe e o berço da(o) RN. 

 A Organização Mundial de Saúde(OMS) estimula o aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses de vida do bebê, visto que esse alimento traz diversos 
benefícios à saúde da criança. Coerente com isso, o Departamento Científico de 
Aleitamento Materno (DCAM) da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é favorável à 
manutenção da amamentação em mães portadoras da COVID-19 (se for o desejo das 
mulheres), pois até o momento não existem evidências robustas que indiquem 
transmissão vertical do vírus através do leite materno.

 Apesar de ser improvável a transmissão vertical do vírus por meio do leite 
materno, a transmissão horizontal é possível através de gotículas da mãe para o bebê 
no momento da amamentação, entretanto, considera-se que os benefícios do 
aleitamento materno superam os riscos de uma possível transmissão do vírus para o 
bebê. Dessa forma, caso seja desejo da mulher com a COVID-19 amamentar a(o) 
sua/seu filha(o), medidas de higiene devem ser adotadas, tais como:

- Realizar lavagem cuidadosa das mãos antes de se aproximar da(o) filha(o);
- Utilizar máscara durante os cuidados;
- Caso a mulher não se sinta confortável em amamentar, pode ser recomendado a ordenha manual ou através 
de bomba extratora do leite materno e o mesmo ser oferecido ao bebê por um cuidador saudável. 

Atenção: 
Para a ordenha do leite materno também devem ser realizados os cuidados de higiene (lavagem cuidadosa das 
mãos e utilização de máscara).

No momento da alta hospitalar, devem ser reforçadas com as puérperas e familiares, as orientações para o          
autocuidado e o cuidado da(o) RN no domicílio. As puérperas tratadas devido a COVID-19 precisam de 
reavaliação frequente, podendo ser utilizado o recurso da telessaúde, contato telefônico ou realizar visitas 
domiciliares articuladas com as equipes da atenção básica.

Alojamento Conjunto e a COVID-19
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 A presença de acompanhante após o parto deve ser permitida somente em 
situações onde há instabilidade clínica da mulher ou condições específicas do RN, ou 
ainda menores de idade. Nas demais situações, sugere-se a suspensão temporária, 
para redução do fluxo de pessoas dentro do hospital/maternidade.
 
 O(A)s acompanhantes que permanecerem, deverão ser orientado(a)s sobre as 
medidas para redução da propagação do vírus como evitar circular pelos locais da 
maternidade, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, uso de máscara e 
priorizar o distanciamento social.

 Todas as visitas devem ser, temporariamente, suspensas, visando a proteção de 
todo(a)s. Todas as orientações citadas nesta nota estendem-se ao ambiente familiar da 
gestante e puérpera, sendo necessário que as pessoas que fazem parte do convívio 
familiar, tomem todos os cuidados para coibir a aquisição e transmissão da infecção.

Orientações para acompanhantes
de puérperas suspeitas/confirmadas

para a COVID-19 no Alojamento Conjunto
 



 A puérpera suspeita/confirmada da COVID-19, sugere-se que seja 
acomodada em espaço privativo com a(o) RN, devendo ser respeitada a distância de 
um metro entre o leito da mãe e o berço da(o) RN. 

 A Organização Mundial de Saúde(OMS) estimula o aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses de vida do bebê, visto que esse alimento traz diversos 
benefícios à saúde da criança. Coerente com isso, o Departamento Científico de 
Aleitamento Materno (DCAM) da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é favorável à 
manutenção da amamentação em mães portadoras da COVID-19 (se for o desejo das 
mulheres), pois até o momento não existem evidências robustas que indiquem 
transmissão vertical do vírus através do leite materno.

 Apesar de ser improvável a transmissão vertical do vírus por meio do leite 
materno, a transmissão horizontal é possível através de gotículas da mãe para o bebê 
no momento da amamentação, entretanto, considera-se que os benefícios do 
aleitamento materno superam os riscos de uma possível transmissão do vírus para o 
bebê. Dessa forma, caso seja desejo da mulher com a COVID-19 amamentar a(o) 
sua/seu filha(o), medidas de higiene devem ser adotadas, tais como:

- Realizar lavagem cuidadosa das mãos antes de se aproximar da(o) filha(o);
- Utilizar máscara durante os cuidados;
- Caso a mulher não se sinta confortável em amamentar, pode ser recomendado a ordenha manual ou através 
de bomba extratora do leite materno e o mesmo ser oferecido ao bebê por um cuidador saudável. 

Atenção: 
Para a ordenha do leite materno também devem ser realizados os cuidados de higiene (lavagem cuidadosa das 
mãos e utilização de máscara).

No momento da alta hospitalar, devem ser reforçadas com as puérperas e familiares, as orientações para o          
autocuidado e o cuidado da(o) RN no domicílio. As puérperas tratadas devido a COVID-19 precisam de 
reavaliação frequente, podendo ser utilizado o recurso da telessaúde, contato telefônico ou realizar visitas 
domiciliares articuladas com as equipes da atenção básica.

A(O)s profissionais de saúde devem 
estar paramentada(o)s para prestar os 
cuidados à mulher durante o trabalho 
de parto e parto em suspeita ou 
confirmação para a COVID-19.

Colocação do EPI:
01. Retirada de adornos;
02. Higiene das mãos (álcool gel ou água e sabão);
03. Vestir o Gorro descartável;
04. Usar a máscara (cirúrgica- atendimento 
convencional) / N95 nas situações que gerarem 
aerossóis (nebulização, intubação orotraqueal, 
extubação, oxigenioterapia em alto fluxo e 
aspiração de vias aéreas);
05. Colocar os óculos de proteção;
06. Vestir avental descartável;
07. Entrar no quarto;
08. Higiene das mãos novamente;
09. Calçar as luvas.

Nesse momento do descarte do EPI é 
visto como um risco para contaminação 
da(o) profissional de saúde. Assim, se faz 
necessário seguir os passos de retirada 
corretamente do EPI, a fim de evitar o 
risco de contaminação pelo coronavírus.

Descarte do EPI:
01. Retirar as luvas – dentro do quarto e desprezar;
02. Higienizar as mãos;
03. Retirar o avental – dentro do quarto e desprezar;
04. Higienizar as mãos;
05. Sair do quarto;
06. Higienizar as mãos – fora do quarto;
07. Retirar a máscara – pelos elásticos ou pontas 
externas;
08. Retirar o gorro descartável;
09. Retirar os óculos – higienizar com água e sabão, 
secar com papel e higienizar com desinfetante de uso 
hospitalar.
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Colocação e Descarte de EPI
do leito de isolamento



FICA EM CASA
C
A
S
A

alma, 
vai passar

manhã será um 
novo dia

orriremos em breve,
por isso...

me 
mais!

E 
M

 stamos junta(o)s,
 você não está sozinha(o)

entalize o que há 
de mais positivo

F
I
C
A 

aça o possível para 
proteger você e sua família

nspire pessoas 
com suas atitudes

uide de você e de
quem você mais ama

proveite para cuidar daquilo
que não tinha tempo
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