
 

PET- SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 

GT- Saúde da mulher 

 

 

 

 É RECOMENDADO TER CONSULTA 

ONLINE OU PRESENCIAL? 

Algumas orientações podem ser feitas à 

distância, mas não substituem as consultas 

presenciais. As mulheres gestantes com 

síndrome gripal deverão adiar as consultas 

em 14 dias. Em caso de necessidade, devem 

ser atendidas em local afastado dos demais 

pacientes. 
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E SE A GESTANTE CONTRAIR O 

NOVO CORONAVÍRUS ? 

Em caso suspeito ou confirmado a medida 

mais imediata a ser tomada é o isolamento 

tanto da gestante quando das pessoas que 

residem com ela. 

O contato com a equipe de saúde deve ser feito 

o mais rápido possível através de telefone. Em 

caso de dificuldade para respirar ou febre que 

não cessa mesmo com o uso de antitérmico, a 

gestante deve procurar o pronto atendimento. 

                                                      

A GESTANTE INFECTADA COM O 

CORONAVÍRUS PODE PASSAR O VÍRUS 

PARA O BEBÊ ? 

Por enquanto os estudos não encontraram o 

vírus no líquido amniótico ou no leite. 

Entretanto, não podemos afastar a 

possibilidade de transmissão para o bebê, uma 

vez que se trata de um novo vírus. 

QUANDO A GESTANTE É INFECTADA, 

PODE HAVER COMPLICAÇÕES PARA 

O BEBÊ? 

Nas gestantes que apresentaram casos leves a 

taxa de complicações para feto não aumentou. 

Já nos quadros graves a chance de 

complicações como parto prematuro e aborto 

foi maior.                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

As vacinas da gestante devem ser 

tomadas regularmente e os exames do pré-

natal realizados. 
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COVID-19 e gestação 
A gestação é um momento único e cheio de 

significados para a mulher. Além das dúvidas 

corriqueiras inerentes a esta fase da vida, 

outras preocupações surgiram  em 

decorrência da pandemia causada pelo novo 

coronavírus (COVID-19). 

GESTANTE É GRUPO DE RISCO? 
 

Gestantes apresentam o mesmo risco que 

mulheres não grávidas da mesma faixa etária. 

Com base nas evidências que temos até agora, 

as mulheres grávidas não têm mais 

probabilidade de ter complicações do COVID-

19 do que a população em geral. 

Idosos, pessoas com doença crônica, 

gestantes e puérperas devem ter atendimen- 

to priorizado. Gestantes e puérperas não tem 

risco elevado para COVID-19, mas 

apresentam maior risco de gravidade se 

infectadas por Influenza. 

  

ESTOU GRÁVIDA, COMO POSSO ME 

PROTEGER DA COVID-19 ? 

As medidas de prevenção são as mesmas 

utilizadas pela população em geral. 

 

 

 

 

  

 

       

      

As mulheres gestantes com 

síndrome gripal devem ser 

monitoradas pelas equipes de 

Atenção Primária à Saúde. 

CONTINUAR O PRÉ-NATAL É 

SEGURO? 
 

O pré-natal é essencial para garantir a 

saúde da gestante e do bebê. Durante a 

pandemia o intervalo entre as consultas fica 

a critério do profissional de súde. 

Caso tenha sintomas de COVID-19 a 

gestante deve adiar a consulta até que 

termine o período de isolamento. 

 

 


