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APRESENTAÇÃO 
 

Esta cartilha foi uma construção coletiva de professores e alunas do curso de 
especialização em enfermagem obstétrica (CEEO), da UFMA, com o objetivo de passar 
orientações sobre a COVID-19 para mulheres que estejam no período de gestação ou de pós-
parto. Uma forma de ajudá-las a viver esse momento de pandemia da maneira mais tranquila 
possível. 

A ideia dessa construção partiu da nossa preocupação com essas mulheres que foram 
incluídas no grupo de risco para a COVID-19, por apresentarem mudanças naturais no corpo 
que podem favorecer a queda da imunidade (proteção), e por entendermos que nesse 
período de suas vidas, independente da COVID-19, elas necessitam de cuidados específicos. 

O conteúdo informativo desta cartilha é baseado em evidências científicas, a partir das 
recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Mas é 
importante destacar que esse conteúdo poderá ser complementado com novas evidências 
geradas por esses órgãos. Ele traz orientações gerais sobre a COVID-19, sobre a gravidez e 
sobre essa relação, desde o início da gestação até o pós-parto, além de esclarecer sobre os 
meios de atendimentos pela rede pública de saúde e apontá-los. 
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CAPÍTULO 1 – CONHECENDO A COVID-19 E A SUA RELAÇÃO COM A 
GESTAÇÃO, O PARTO E O PÓS-PARTO 

 Conceito e forma de  transmissão 
  

É uma doença causada por um VÍRUS chamado SARS CoV-2, que pertence a 
família dos CORONAVÍRUS, cujos sintomas podem variar de um simples resfriado até 
uma pneumonia severa. É transmitido de uma pessoa doente para outra, por contato 
próximo como o toque do aperto de mão, abraço, gotículas de saliva através de 
espirro, tosse ou catarro e toque de objetos ou superfícies contaminadas, como 
celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador e outros. A 
maioria das pessoas pode ser assintomática, ou seja, não apresentar sintomas, 
porém cerca de 20% pode precisar de atendimento hospitalar e 5% necessitar de 
auxílio de suporte ventilatório, ou seja, uso de respirador e internação em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 
  

 Porque as gestantes e puérperas fazem parte do grupo de risco? 
  

As mudanças naturais que ocorrem no corpo da mulher no período da gestação 
até o pós-parto, podem favorecer a queda da imunidade (proteção) da gestante e, 
por essa razão, elas apresentam uma predisposição às infecções graves, inclusive 
respiratórias, como a que ocorre nos casos da COVID-19. Porém, são necessários 
mais estudos sobre essa associação. Considerando que qualquer infecção grave na 
gestação compromete sua evolução, essa inclusão visa protegê-las do 
desenvolvimento de complicações. 

 
GRUPO DE RISCO 

Grávidas em qualquer tempo de gestação e puérperas até 15 dias após 

o parto  

(aborto ou perda fetal – INCLUSIVE) 

 
 

 Como as gestantes/puérperas devem se proteger? 

As gestantes e puérperas deverão seguir as mesmas orientações da população 
em geral para se proteger contra a COVID-19:  

• Isolamento social (quando não for possível, manter distância de no mínimo 2 metros de outras 
pessoas); 

• Evitar contato próximo com pessoas gripadas; 

• Lavagens das mãos com sabão e água; Uso de álcool em gel 70%; 

• Uso de máscara; 

• Evitar tocar os olhos, boca e nariz sem higienizar as mãos (lavar com água e sabão ou usar álcool em gel 
a 70%); 
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Quando possível, trabalhem em casa. 

• Em caso de indisponibilidade, considere remanejamento de função, por exemplo, para uma atividade 
que não precise lidar diretamente com o público. 

• São orientações complementares e fundamentais para gestantes e puérperas: o trabalho deve ser 
realizado por via remota ou afastamento, principalmente para trabalhadoras da área da saúde. 

 

 

 O que a gestante/puérpera deve fazer se apresentar sintomas da 
COVID-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Você sabe o que é o teleatendimento? 

É um serviço de saúde oferecido por meios digitais ou telefônicos com o objetivo 
de prestar atendimento a pacientes com síndrome gripal, orientando sobre sinais e 
sintomas, consultas, e encaminhamento a serviços de referência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ficar em casa (ISOLAMENTO SOCIAL) 

Procurar atendimento por TELEATENDIMENTO  

Observar movimentação fetal 

Manter uma boa alimentação e hidratação 

Caso deseje procurar um serviço de saúde: 

Direcionar-se a Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Evitar aglomeração e tomar as devidas 

precauções. 

 

GESTANTE  
ou 

 PUÉRPERA 

Procurar atendimento médico IMEDIATO 
 

Unidades de referências em São Luís 
Maternidade de Alta Complexidade do 
Maranhão – MACMA (Antiga Marly 
Sarney) 
 
Hospital Universitário Materno Infantil – 
HUMI.  

Residentes dos bairros/municípios: Itaqui Bacanga, 
Centro, Bequimão, Raposa e Alcântara. 

 

Sintomas Leves 

Febre entre 37,8° a 38,9° 
Tosse seca 
Coriza 
Dor no corpo 
Diarreia 
 

Sintomas Graves 

Dificuldade respiratória 
Febre acima de 39° 

Fraqueza 
Tontura 

Pressão baixa 
Desidratação em decorrência de 

vômitos ou diarreia 
Apresentar sintomas de doenças já 

existentes 

T 

Ligue para 136 ou 
Acesse o chat por sau- 

de.gov.br/coronavirus ou 

Mande um "oi" no 

Whatsapp: (61) 9938 - 0031 

 

Tele-SUS Maranhão contra o Coronavírus 

Ligue para o Call Center 

Telefone: (98) 3190 - 9091 
Horário de atendimento: 07h 

30 às 19h 
 

Sofia Bot 

(Assistente virtual do 
Telessaúde – HUUFMA) 

Acesse: 
sofia.huufma.br/chatbot 

• Buscar orientação profissional por meio do contato telefônico, whats App, e-mail, para tirar dúvidas e obter 
informações; 

• As puérperas não deverão permitir visitas ao bebê. 
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 Será que estou grávida?  
  

Mulheres em idade reprodutiva (idade do início da 
menstruação até cessar os ciclos menstruais) com vida sexual 
ativa, que não fazem uso de métodos contraceptivos (métodos 
para evitar uma gravidez) podem se fazer essa pergunta nesse 
período de suas vidas. A gravidez é um período de grandes 
mudanças biológicas, físicas, mentais e sociais para a mulher, 
família e sociedade. Ocorre a partir da fecundação do óvulo 
pelo espermatozóide com a consequente implantação no 
útero até o final da gestação e o nascimento do bebê. 

O principal sinal de suspeita é o atraso menstrual, mas pode haver também 
enjoos, vômitos, aumento dos seios, mais sono, mais fome, aumento da 
frequência urinária e maior sensação de cansaço. 

Todo esse processo é mediado por um hormônio específico da gestação 
chamado gonadotrofina coriônica humana (HCG). E é a presença deste hormônio 
no sangue ou na urina que será utilizado para o diagnóstico precoce da gestação. 

  

 Como confirmar a gravidez? 
  

Existem várias métodos pra confirmar a gravidez, porém os mais simples e 
rápido são o teste de urina ou Teste Imunológico de Gravidez (TIG), também 
chamado teste rápido e o teste sanguíneo ou Beta HCG. Ambos detectam o HCG 
no organismo e são confiáveis. 

O teste de urina ou teste rápido é de fácil acesso, disponível na maioria das 
farmácias. Já o teste sanguíneo é um exame laboratorial. 

 
 

O teste rápido de gravidez é indicado para mulheres adultas, jovens e 
adolescentes que tiveram relação desprotegida e apresentam atraso 
menstrual igual ou superior a sete dias, e está disponível em todas as 

unidades básicas de saúde (UBS) do país. 
 

 

 Como funcionam os testes? 
  

Teste de urina (rápido): você utilizará uma fita ou cacete específico para saber 
se existe a fração beta do hormônio coriônico humano na urina. Sempre vai 
aparecer a primeira linha, para mostrar que o exame está funcionando (linha de 
controle do produto). A segunda linha só aparece quando o beta HCG é 
detectado, ou seja, em caso positivo para gravidez. 

CAPÍTULO 2 – DESCOBRINDO A GRAVIDEZ 



9  

 
 

Teste de sangue: detecta a fração beta do HCG numa amostra de sangue periférico 
coletado através de punção, por um técnico de laboratório. Pode ser qualitativo, quando 
analisa apenas a existência de HCG no sangue ou quantitativo quando mede a concentração 
do HCG. Realizado na rede de laboratórios privados e disponível na atenção básica, caso seja 
necessário. 

Quantidade de HCG no sangue e resultado do teste: 
 

Resultado positivo 
Acima de 25mUI/ml 

Resultado negativo 
Níveis menores que 5mUI/ml 

    Fonte: Brasil, 2012. 

 
Em tempos da COVID-19, como proceder de forma segura para 
ter acesso aos métodos de confirmação da gravidez? 
 

Teste de urina (rápido): obtenção pelo parceiro ou alguém de confiança ou pelo Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) na UBS ou na farmácia, para aquelas mulheres com 
possibilidade de compra. Lembrando-se de que aquela pessoa que for comprar, deve tomar 
os cuidados básicos. E ao retornar para casa, a caixa do teste deve ser higienizada com álcool 
em gel ou álcool líquido a 70% embebido pela toalha ou papel higiênico. 

 

 
Deverá ser realizado, preferencialmente, com a primeira urina do dia, observando-se as 

recomendações do fabricante na embalagem. 

 
 

Teste de sangue: de preferência utilizar os serviços de coleta no domicilio, marcando por 
meio de telefone, se na UBS usar um contato telefônico (se disponível) ou através do ACS. 

 

O que fazer se... 

Resultado for negativo? Resultado for positivo? 

Caso você não deseje  uma  nova  gravidez,  obter 

orientação imediata de profissionais do   
planejamento   reprodutivo,   inclusive   com o 
recebimento imediato de métodos contraceptivos. 

O teste de urina  (rápido)  é  de  triagem,  porém,  a  
partir dele, você já pode  iniciar  o  seu  pré-natal.  O  
beta HCG, quando indicado, poderá ser 

realizado posteriormente, com os demais exames. 

Fonte: Brasil, 2013. 
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 Como fica o Pré-Natal em tempos de pandemia? 
  

A assistência pré-natal adequada compreende o acompanhamento da gestação, 
com a detecção e a intervenção precoces em situações de risco, bem como um 
sistema efetivo de referência hospitalar, garantido pela estratégia de vinculação da 
gestante à maternidade.  

O pré-natal, portanto, é um cuidado essencial no ciclo gravídico-puerperal e deve 
continuar a ser realizado pelos serviços de saúde, com algumas observações, devido 
à pandemia da COVID-19. 

As consultas de gestantes de risco habitual (sem alterações/doenças) podem e 
devem ser espaçadas. O Ministério da Saúde recomenda realizar o número mínimo 
de consultas preconizadas (seis consultas presenciais) e caso houver necessidade de 
outra avaliação profissional esta deve ocorrer, quando possível, por telemedicina 
(vídeochamada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As consultas de gestantes de alto risco (com alterações/doenças) deverão 
ocorrer presencialmente e com maior frequência para acompanhamento e avaliação 
dos possíveis riscos materno-fetal. 

CAPÍTULO 3 – ESTRATÉGIAS DO PRÉ-NATAL EM TEMPOS 
DO NOVO CORONAVÍRUS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

No mínimo 

6 consultas presenciais 
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As gestantes que apresentarem síndrome gripal deverão ter suas consultas e 
exames de rotina, adiados em 14 dias, e quando necessário, serem atendidas em 
local isolado das demais gestantes. Aquelas que estiverem em isolamento domiciliar 

com consultas pré-natais agendadas, devem 
entrar em contato com o seu serviço de saúde 
para solicitar orientações sobre como 
comparecer às consultas pré-natais de rotina. 

Durante as consultas presenciais e exames 
essenciais, a gestante deve usar máscara e evitar 
aglomerações. 

Em qualquer situação, o pré-natal não deve 
ser interrompido, uma vez que a suspensão ou 
adiamento despropositado podem culminar em 
outros riscos. Portanto, se as consultas de pré-
natal estão sendo suspensas em algumas cidades, 
isso deve ser denunciado às Secretarias 
Municipais de Saúde e ao Ministério Público. 

 

 A gestante pode ter acompanhante na consulta? 
  

O acompanhante nas consultas de pré-natal é um direito da gestante, porém, 
durante a pandemia o ideal é que tenha o mínimo de pessoas dentro da sala. Caso a 
gestante necessite de apoio essa opção deverá ser discutida e pactuada entre 
gestante e equipe de saúde. 
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 Quais exames a gestante deve realizar no pré-natal?  
  

Não houve alteração na lista de exames que devem ser realizados durante a 
gestação. Contudo, em período de pandemia, as realizações dos exames se tornam 
ainda mais importantes pelos poucos estudos existentes sobre a COVID-19 e sua 
relação com a gestação. 

 
 

EXAMES FUNÇÃO 

Hemograma Completo 
Análise dos componentes do sangue permite uma 
avaliação geral da saúde, podendo, por exemplo, 
verificar se a gestante se encontra com anemia. 

Eletroforese de hemoglobina Identifica a doença falciforme ou a talassemia, que são 
hereditárias e requerem cuidados especiais na gravidez. 

Tipagem sanguínea e Fator R/h Detecta possível incompatibilidade sanguínea entre 
mãe e bebê. 

Coombs indireto (se for Rh da mãe for 
negativo) 

Identifica anticorpos anti-Rh no organismo materno, 
sendo vital para a concepção e crescimento saudável. 

Glicemia em jejum Verifica glicose no sangue e os riscos da mãe 
desenvolver diabetes gestacional. 

Teste de tolerância à glicose 

Detecta diabetes gestacional, se a glicemia estiver 
acima de 85mg/dl ou se houver fator de risco (realize 
este exame preferencialmente entre a 24ª e a 28ª 
semana). 

Testes rápidos (para sífilis e HIV) + 
Sorologia para hepatite B (HBsAg) + 

Toxoplasmose IgG e IgM 

Rastreio de infecções que possam causar complicações 
no curso da gravidez e no recém-nascido. 

Urocultura e antibiograma / Urina tipo I Analisa a presença de infecção urinária e os riscos 
principalmente para pré-eclâmpsia. 

Ultrassonografia obstétrica Acompanha o crescimento e desenvolvimento do bebê. 

Citopatológico (Preventivo do câncer de 
colo de útero), se necessário. 

Detecta infecção ginecológica e rastreia câncer do colo 
do útero. 

Parasitológico de fezes 
(se houver indicação clínica) 

Verifica a presença de verminoses, que podem 
aumentar incidência de anemia e causar prejuízo a 
gravidez. 

Fonte: Brasil, 2012. 

 
 
 
 

As ultrassonografias, sem indicação médica, 
devem ser abolidas nesse momento de 
racionalização de recursos.  
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 Quais as vacinas as gestantes devem tomar? 
  

É recomendado que o calendário de vacinação para gestantes seja mantido, 
principalmente no que se refere à prevenção da influenza.  

Ressaltando a importância do início ou atualização das vacinas logo que a 
gestante tiver conhecimento da gestação, preferencialmente ainda no 1° trimestre, 
com o objetivo da mulher receber o máximo de doses antes do nascimento do bebê 
para que a proteção materno-fetal aconteça de maneira satisfatória. Essa proteção é 
fundamental nos primeiros meses de vida da criança, já que seu sistema imunológico 
ainda está se desenvolvendo e se fortalecendo. 

 
 

VACINA FUNÇÃO QUANDO TOMAR? 
Dupla do tipo adulto 

(dT) 
Três doses, para proteção 

contra o tétano, para 
mãe e para o feto. 

Início em qualquer idade gestacional. 

 
Tríplice bacteriana 

acelular do tipo 
adulto (dTpa) 

Dose única, para proteção 
da mãe para o feto para 
diminuir a incidência da 

coqueluche. 

A partir da 20ª semana de gestação, 
preferencialmente, até 20 dias antes 

do parto. 

Se não vacinou durante a gestação, 
até 45 dias após o parto. 

Hepatite B 
(Hep B) 

Três doses, para proteção 
contra o vírus da hepatite 
B para mãe e para o feto. 

Em qualquer idade gestacional. 

Influenza Proteção contra o vírus 
da gripe, ofertada em 
campanhas anuais. 

 
Em qualquer idade gestacional. 

Fonte: Brasil, 2012. 

 
É importante tentar conciliar todos os procedimentos necessários em uma 

mesma saída de casa (consulta de pré-natal, coleta de exames, vacina, etc). 

  
 O que a gestante deve fazer para lidar com a ansiedade e promover 

seu bem-estar durante a pandemia? 
  

Evitar, na medida do possível, ler ou ouvir notícias que causem ansiedade ou 
angústia é uma medida importante no enfrentamento da pandemia e na promoção 
do bem-estar durante a gestação. 

Se informar por meio de fontes confiáveis, utilizar as 
redes sociais para conversar com familiares e amigos e 
para conhecer mais sobre o período gestacional, reunir as 
pessoas da casa para se divertir por meios de jogos e 
brincadeiras lúdicas, realizar exercícios físicos em casa 
respeitando a capacidade do seu corpo e manter um estilo 
de vida saudável com alimentação e sono adequados 
também podem ajudar a gestante a lidar com a ansiedade. 



14  

 
Portanto, em tempos de pandemia, além de respeitar as orientações de isolamento 
social e higiene para evitar a proliferação do novo coronavírus, é importante que a 

gestante fortaleça a imunidade por meio do aumento de ingestão de água e de uma 
alimentação saudável e planejada, priorizando a escolha de frutas, verduras, 

vegetais, carnes magras, entre outros exemplos de alimentos naturais. 

 Como a gestante pode se alimentar durante a pandemia? 

  
A alimentação e hidratação adequadas ao longo do período gestacional exercem 

papel determinante sobre os desfechos relacionados à mãe e ao bebê; uma boa 
nutrição fortalece o sistema imunológico e auxilia na proteção contra diversas 
doenças.  

 

 

  

 

 

 
Recomenda-se, ainda, a exposição adequada à luz solar (cerca de 20 minutos, 

três vezes por semana), e o aumento do consumo de alimentos ricos em vitamina D 
(como peixes, ovos, castanhas, amendoim, buriti, leites e seus derivados) como 
possíveis medidas na resistência a infecções e na prevenção de inúmeras doenças, 
incluindo as do trato respiratório como asma, bronquite, sinusite, rinite, pneumonia, 
entre outras. 

É importante o manuseio e a utilização dos alimentos de forma adequada,  respei- 
tando as medidas de higiene realizadas por meio da lavagem com água e detergente 
e a higienização com álcool 70%, solução sanitária diluída ou mesmo com produto de 
limpeza multiuso. 

O acompanhamento nutrológico e/ou nutricional é essencial nessa fase da vida, 
sempre que possível procure orientação profissional, este pode estar disponível por 
teleatendimento. Entre em contato com ACS do seu bairro e se informe sobre o 
agendamento das consultas nas UBS. 

 

 A gestante pode praticar exercícios físicos durante a pandemia? 
  

Atividade física é fundamental para a saúde do corpo e da mente neste momento 
de enfrentamento ao novo coronavírus, assim recomenda-se fortemente um estilo 
de vida fisicamente ativo, se possível em ambiente domiciliar, durante essa 
pandemia.  

As atividades de vida diária são excelentes alternativas, assim como a dança e o 
alongamento, ajudando também no combate ao estresse e ansiedade decorrente do 
isolamento domiciliar. 

Ressalta-se que uma caminhada de pelo menos trinta minutos, três vezes na 
semana, é considerada atividade física regular. Mas lembre-se: ao sair de casa, use 
máscara. Além disso, escolha horários com menor fluxo de pessoas, procure um 
lugar ao ar livre e mantenha as regras de distanciamento. 
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 Como ficam os aspectos relacionados à sexualidade durante a 
pandemia? 

 
Como não há evidencias de transmissão sexual do novo coronavírus, a gestante 

pode manter suas atividades sexuais de acordo com a sua vontade e desejo. A 
restrição à atividade sexual deve ser feita apenas por situações de risco para a 
gravidez como sangramento, dor durante o ato sexual, que pode ser causa de 
patologias como placenta prévia, descolamento de placenta ou alto risco de 
prematuridade. 

Lembramos que o parceiro deve tomar todas as medidas de prevenção contra o 
novo coronavírus cabíveis para que mantenha contato íntimo com a gestante. Caso 
não morem juntos, o ideal é que mantenham distanciamento. 

 

 Meu parto está cada vez mais próximo. Como devo me preparar 
emocionalmente para a chegada do meu bebê? 

  
A gravidez é considerada, no ciclo vital da mulher, um período de transição, assim 

como são os períodos da adolescência e do climatério. Durante a gestação ocorrem 
importantes mudanças metabólicas, época em que a mulher se sente em estado 
temporário de instabilidade emocional. A preocupação com o futuro pessoal e do filho 
pode gerar apreensão, raiva e medo, o que dificulta a sensação de gratificação com a 
gravidez. 

A maioria das gestantes, também, demonstra-se muito sensível neste período, 
necessitando de maior atenção das pessoas ao seu redor. O afeto oferecido é 
importante para que ela se sinta mais segura e feliz com a gestação. 

O segundo trimestre (14ª a 28ª semana) é considerado mais estável do ponto de 
vista emocional. É importante que a gestante aproveite este período para vivenciar 
sua gravidez da forma mais tranquila possível. Busque informações, tire dúvidas, 
planeje os momentos que se seguem como a organização da casa para a chegada do 
novo membro da família, quem a estará apoiando, onde irá dar a luz. 

 

 Você sabia que o preparo para a amamentação começa no pré- 
natal? 

  
• Use sutiã sem bojo e sem talas e de alças largas durante a gestação; 
• É desaconselhável o uso de sabões, buchas, cremes ou pomadas no mamilo;  
• É desaconselhável banho de sol; 
• São contraindicadas massagens e a expressão do peito durante a gestação 

para a retirada do colostro, pois pode estimular parto prematuro. 
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Vantagens da  amamentação 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  

 

  

 Ter COVID-19 irá influenciar o modo como meu bebê irá nascer? 
  

A escolha da via de parto em caso de gestante contaminada pelo novo 
coronavírus irá depender da sua situação de saúde e do seu bebê. 

Então para que você tenha uma decisão informada sobre a via de parto que 
deseja para o nascimento do seu filho, trazemos este quadro explicativo do que 
acontece em cada tipo de parto para mãe e para o seu bebê. 

 
CESÁREA PARTO NORMAL 

• Para a mãe:  
 Maior risco de hemorragia, infecção 

e lesão de outros órgãos; 
 Maior risco de complicações na 

próxima gravidez. 
 Mais dor e dificuldade para andar e 

cuidar do bebê após a cirurgia; 

• Para o bebê:  
 Mais riscos de nascer prematuro, 

ficar na incubadora, ser afastado da 
mãe e demorar a ser amamentado; 

 Mais riscos de desenvolver alergias e 
problemas respiratórios na idade 
adulta; 

 Mais riscos de ter febre, infecção, 
hemorragia e interferência no 
aleitamento. 

• Para a mãe: 
 Menos riscos de complicações, 

favorecendo o contato pele a pele 
imediato como o bebê e o 
aleitamento; 

 Processo fisiológico, natural; 
 Menor risco de complicações na 

próxima gravidez, tornando o 
próximo parto mais rápido e fácil. 

 Rápida recuperação, facilitando o 
cuidado com o bebê após o parto; 

 

• Para o bebê: 
 Na maioria das vezes, ele vai direto 

para o colo da mãe; 
 O bebê nasce no tempo certo, seus 

sistemas e órgãos são estimulados 
para a vida por meio das contrações 
uterinas e da passagem pela vagina. 

                                     Fonte: Brasil, 2016.

• Fortalece o vínculo afetivo entre mãe e bebê; 

• Ajuda o útero voltar ao seu tamanho normal mais rápido e reduz o 
risco de hemorragia; 

• Contribui para o retorno ao peso normal; 

• Contribui para o aumento do intervalo entre gestações; 

• É um alimento completo, não necessita de nenhum complemento 
até os seis meses de idade do bebê; 

• Facilita a eliminação de mecônio (primeiras fezes) e diminui a 
incidência de icterícia; 

• Protege contra infecções e diminui internações hospitalares; 

• Diminui as chances de desenvolvimento de alergias na criança; 

• É gratuito, prático, limpo e na temperatura adequada. 
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 Quando devo procurar um serviço de saúde? 

Durante toda a gestação é necessário estar atenta aos sinais de alerta/perigo que exigem 
uma avaliação médica. 

 

 

Você deve procurar o serviço de saúde SE: 

• A pressão estiver alta;  

• Sentir dores de cabeça fortes, com a visão embaralhada ou enxergando estrelinhas;  

• O bebê parar de se mexer por mais de 12 horas;  

• Tiver sangramento ou perda de líquido (água) pela vagina;  

• Tiver um corrimento escuro (marrom ou preto);  

• Apresentar muito inchaço nos pés, nas pernas e no rosto, principalmente ao acordar;  

• Tiver dor ou ardor ao urinar;  

• Houver sangramento, mesmo sem dor;  

• Tiver contrações fortes, dolorosas e frequentes;  

• Se a bolsa das águas se romper antes de começarem as contrações, preste atenção na 
cor e no cheiro do líquido. Esta é uma informação importante para orientar os 
profissionais que vão atendê-la;  

• Em caso de febre, dor de cabeça, dor no corpo, vermelhidão nos olhos ou manchas 
vermelhas na pele. 

                                 Fonte: Brasil, 2018. 

 

 E o que são as contrações? 
  

Durante uma contração, a gestante sente a barriga ficar bastante endurecida, o que pode 
ser acompanhado de dor. A gestante pode ter contrações efetivas que sinalizam o trabalho 
de parto e contrações conhecidas como contrações de treinamento ou Braxton Hicks. 

As contrações de treinamento não duram muito tempo. Antes de pensar em sair para o 
hospital, tome um banho, repouse e veja se essas contrações continuam fortes e regulares. 
Pode ser que ainda não seja o trabalho de parto. Essas contrações são diferentes daquelas do 
trabalho de parto, pela ausência de ritmo e regularidade, ou seja, a gestante sente uma agora 
e vários minutos depois pode ou não vir a sentir outra. 

 

 

O trabalho de parto é definido pela presença de duas a três contrações uterinas a 
cada dez minutos, com ritmo e frequência regular. 
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 Neste final de gestação é importante elaborar o plano de 
parto. Você sabia que pode criar este documento? 

 

Ter um plano para o seu parto pode lhe ajudar a aliviar os sentimentos de ansiedade, 
permitindo mais senso de controle. 

O plano de parto é um documento garantido pela legislação brasileira, em que a gestante 
deixa registrado por escrito o que deseja em relação às etapas do trabalho de parto, aos 
procedimentos médicos antes do parto, durante o parto e aos cuidados com o recém-
nascido no pós-parto. Isso deve incluir a quem telefonar quando o trabalho de parto 
começar, quem fornecerá apoio durante o parto e onde será realizado. 

 

 

 

 

 

 

Elaborar este plano de parto não significa que ele irá ocorrer exatamente daquela 
maneira, já que, em caso de algum imprevisto, a saúde da mãe e do bebê estará em primeiro 
lugar. Cabe aos profissionais de saúde perguntar se a mulher tem um plano de parto escrito, 
ler e discutir com ela, levando-se em consideração as condições para que esse plano possa 
ser seguido. 

 
     

Leve em consideração o cenário atual de pandemia ao elaborá-lo. 
Deve ser feito em conjunto com o obstetra (ou pré-natalista nas Unidades Básicas de Saúde) e precisa ser 

assinado por ambos. 
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CAPÍTULO 4 – RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS PARA O PARTO 
DURANTE A PANDEMIA 

 

  

 Quando procurar a maternidade? 
  

As recomendações oficiais orientam que, se manter em casa sem contato com outras 
pessoas, continua sendo a melhor estratégia para quebrar o ciclo de transmissão da COVID-
19. Nesse sentido é importante evitar procurar as maternidades e outras unidades 
hospitalares com sintomas leves e/ou fora do trabalho de parto ativo, evitando idas e vindas 
que além de aumentarem a quantidade de intervenções desnecessárias, aumentam também 
o risco de adquirir a infecção.  

 

 Mas como saber se estou em trabalho de parto 
ativo para procurar a maternidade? 

  
Você observará que as contrações tornam-se cada vez mais fortes, 

demoradas e com intervalos parecidos. A sua barriga vai endurecer a 
cada 5 minutos, por 30 segundos ou mais, permanecendo assim por 
mais de uma hora, que pode apresentar dor ou incômodo, não 
obtendo melhora com repouso. 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: 
Antes do trabalho de parto ativo seu corpo pode dar sinais de que o parto se 

aproxima como, por exemplo, a perda de tampão mucoso (muco tipo catarro grosso 
de cor amarela ou marrom escuro com traços de sangue), dor na região lombar das 
costas e cólicas sem regularidade. 

Se você já entrou nas 37 semanas de gestação e começou a ter esses sinais, 
procure se manter calma e relaxada para ajudar na evolução do seu trabalho de 
parto e das contrações. Tome banho morno para aliviar o desconforto. Beber água e 
comer alimentos leves dão mais força e energia para você e seu bebê. Pode tomar 
um chá de erva cidreira ou outros, com pouco açúcar, um mingau com leite. 

 

Atenção! 
Se você perder líquido pela vagina, que escorra pelas pernas, molhe a roupa ou a cama, mesmo que 

não sinta as contrações, você deve ir à maternidade. 
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 Se a gestante com sintomas gripais entrar em trabalho de parto 
ativo, qual maternidade ela deve procurar? 

 

Gestantes que estejam em trabalho de parto e também apresente sintomas de gripe 
deverão se dirigir para a Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão – MACMA, antiga 
Marly Sarney e as gestantes residentes das localidades da área Itaqui Bacanga, Centro, 
Bequimão, Raposa e Alcântara ao Hospital Universitário Materno Infantil – HUMI. Essas são 
maternidade de referência para gestantes com suspeita ou confirmação da COVID-19, 
existem espaços específicos para esse acolhimento. 

 

 O que levar para a maternidade? 
  

Carteira de Identidade, Cartão do SUS, Cartão da gestante e  
produtos de higiene oral (escova de dente, creme dental e fio 
dental). Os demais itens de uso pessoal da mãe e RN serão 
solicitados somente quando estiverem no alojamento conjunto 
(enfermaria). 

 

 Na maternidade, como fica o acompanhamento das gestantes 
e visitas durante a pandemia? 

  

Ter um acompanhante é um direito garantido pela lei 11.105/2006.  É 
recomendável que cada mulher tenha no máximo um acompanhante 
durante toda internação, com idade entre 18 e 59 anos, sem sintomas 
gripais e nem contato com indivíduos com sintomas gripais nos últimos 
14 dias que antecedem a internação, residir no mesmo domicílio que 
puérpera e não possuir doenças crônicas. O acompanhante deve 
utilizar máscara cirúrgica e ser orientado quanto aos cuidados gerais 
de contato e higienização. Porém, tem que se levar em consideração 
a rotina de cada serviço. 

 

 

 

 

 
 

 Qual a melhor via de parto em caso de suspeita ou COVID-19 
positivo? 

  

A via de nascimento não deve ser decidida com base no diagnóstico da COVID-19 
ou suspeita, mantendo-se as indicações obstétricas ou clínicas. 

Devido ao isolamento social preconizado, não é recomendada a presença de doulas, fotógrafos e 
visitantes durante a internação hospitalar, pois o aumento do número de pessoas circulando aumenta os 

riscos de contaminação dessas pessoas, de pacientes internadas e da equipe de saúde. 
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Em gestantes com boas condições clínicas, sintomas leves e feto com boa 

vitalidade, o parto vaginal é seguro e recomendável, entretanto, indica-se 
antecipação do parto e a realização de cesárea no caso de gestantes que evoluam 
com sintomas graves ou críticos. 

 

 Quanto à assistência ao trabalho de parto e parto o que muda em 
tempos de pandemia? 

 

Toda parturiente e seu acompanhante devem ser triados para casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 antes da sua admissão no serviço obstétrico. 

 
 

Triagem Positiva 
Triagem Negativa 

(gestante ou acompanhante) 
• A parturiente deve ser manejada 

habitualmente conforme 
protocolos de boas práticas já 
vigentes; 

• Ressalta-se a importância de ter 
acompanhante também classificado 
como negativo para COVID-19; 

• Ambos devem receber orientações 
de medidas de prevenção de 
infecção. 

• A parturiente deve ser transferida para 
quarto em isolamento idealmente em 
regime Pré-parto/Parto/Puerpério 
atendidos no mesmo ambiente (PPP); 

• Utilizar máscara cirúrgica; 
• Receber orientações e meios de 

higienizar as mãos e cuidado de pessoas 
devidamente protegido com EPI; 

• A circulação no quarto deverá ser restrita; 
• O acompanhante também deverá usar 

máscara cirúrgica e ser considerado 
portador do SARS-CoV-2. 

                       Fonte: Brasil, 2020. 

 

Os métodos não farmacológicos de alívio da dor podem e devem estar disponíveis de 
modo a favorecer a evolução fisiológica do parto. O acesso ao chuveiro fornece benefício 
adicional de promover a antissepsia do corpo da mulher em trabalho de parto em relação às 
partículas virais. 

Até o momento, os estudos não demonstraram presença do vírus em leite materno e 
líquido amniótico, mas demonstraram sua presença em fezes, sangue e urina materna, 
portanto, está contraindicado parto na banheira. 

 

 Como fica o contato pele a pele na pandemia? 
O recém-nascido precisa ser limpo e seco antes de ser colocado em contato com a mãe.  

O clampeamento do cordão umbilical deve ser feito de 1 a 3 minutos após o nascimento 
em pacientes não sintomáticas. 

 

Por precauções de contato, o contato pele a pele está contraindicado no caso de parturiente/puérpera com 
COVID-19 (suspeita ou confirmada). Os serviços de neonatologia orientam que o recém-nascido estará liberado para 

contato com a mãe (suspeita ou confirmada) após o banho. 
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CAPÍTULO 5 – O ENFRENTAMENTO DO PUERPÉRIO 
FRENTE À COVID-19 

 

O período após o parto, chamado 
puerpério, que dura em média 6 semanas, 
ocorrem intensas mudanças físicas e 
emocionais, no cotidiano das mulheres e da 
família, além dos cuidados com o bebê. No 
cenário da pandemia pela COVID-19, apesar 
de poucos estudos, esse grupo de mulheres 
pode apresentar maior potencial para 
desenvolver a forma mais grave da doença e 
no Brasil tem sido visto maior gravidade após 
o parto, evoluindo para o pior desfecho no 
período puerperal, principalmente nos 15 
dias após o parto. 

Assim sendo, é necessário manter a vigilância e os cuidados pra evitar a 
transmissão do vírus, mantendo o isolamento social, evitando as visitas de 
familiares, amigos e vizinhos. 

Após a alta hospitalar, é necessária sua vinculação com a unidade básica 
de saúde para acompanhamento puerperal. Você deve receber uma visita 
em casa, pelo profissional da UBS entre 7 a 10 dias pra avaliação de suas 
condições de saúde e as do RN, evitando a ida desnecessária à unidade. Nos 
casos das puérperas com suspeita ou confirmação da COVID-19 de alta 
hospitalar, devem manter o isolamento domiciliar após alta, com as devidas 
orientações e cuidados consigo e com o recém-nascido, amparada pelo 
acompanhamento profissional remoto. 

Caso apresente algum sinal de infecção como febre, corrimento com mau 
cheiro associado ou não a dor em baixo ventre, entrar em contato com o 
profissional de saúde disponível para sua realidade. 

 No pós-parto como funcionará o Alojamento Conjunto?  
  

Mulheres assintomáticas e que afirmam ausência de 
contato com pessoas com infecção causada por COVID-
19 ou com sintomas respiratórios: 

• Permanecerá na enfermaria com seu RN e em 

aleitamento materno exclusivo; 

• Deve seguir todas as medidas de higiene e 
segurança para não se contaminar, nem contaminar o seu 
bebê; 
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• Se for compartilhar enfermaria, deve manter distanciamento social e usar 

máscara; 

• Se tiver em boas condições deverá ter alta a partir de 24 horas de pós-parto. 

 

Casos suspeitos ou confirmados para COVID-19: 

• Se estiverem em boas condições clínicas, você e o RN devem 
permanecer em quarto privativo, mantendo a distância de 2 metros entre a 
cama e o berço; 

• Higienização das mãos e uso de máscaras durante a amamentação e 
troca de fraldas; 

• Lembre-se de trocar a máscara sempre que estiver suja ou úmida ou a 
cada 2h de uso. 

 

 

 

 

 

Na alta hospitalar, fazer uso de transporte seguro (evitar uso de transporte 
público) e manter medidas de higiene e segurança. 

Entre em contato com sua Unidade Básica de Saúde, de preferência por telefone, 
para agendamento do acompanhamento pós-parto. Nos casos suspeitos ou 
confirmados, manter isolamento domiciliar por 14 dias. Qualquer alteração ou 
agravamento dos sintomas entre em contato com um profissional de saúde, de 
preferência por teleatendimento. 

 

 Posso amamentar meu bebê em caso de suspeita da 
COVID-19? 

 Sim! A amamentação não é contraindicada. O leite materno transmite 
anticorpos maternos protetores do bebê.  Se não houver indicações clínicas de 
afastamento, o bebê deve ficar com a mãe em alojamento conjunto (manter 
distanciamento de 2m entre a sua cama e o berço do RN).  Porém, quando você 
for amamentar precisa tomar as medidas de higiene e usar máscara (trocar a 
máscara se tossir). 

 

 

 

 

 Manejo da  amamentação 
A amamentação pode acontecer em várias posições, o importante é você se sentir 

confortável e relaxada e manter a barriga da criança junto ao seu corpo (“barriga com 
barriga”) para facilitar a coordenação da respiração, da sucção e da deglutição. 

Em ambos os casos, a permanência de acompanhante deve ser considerada, de acordo com a 
necessidade e condições físicas de cada instituição. 

 

Caso você não tenha condições ou não se sinta segura, pode retirar seu leite (mantendo todas as 
medidas de higiene) e pedir para alguém que esteja saudável, ofertar para o seu bebê com uso de copinho ou 

colher. 
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A pega correta acontece quando o posicionamento é adequado e permite 
que a criança abra a boca de forma a conseguir abocanhar quase toda, ou 
toda, a região mamilo areolar (parte escura maior) e não apenas o mamilo. 
Deste modo, é possível garantir a retirada adequada de leite do peito, capaz 
de proporcionar conforto para a mulher e o adequado crescimento e 
desenvolvimento da criança. 

 

 
 

 
   

 

 

 
Como retirar o leite materno? 

 

1. Faça a higienização do frasco ou bomba extratora que irá utilizar. O frasco deve ser preferencialmente de 

vidro e tampa plástica, ferver por 15 minutos e deixar secar naturalmente de boca para baixo em um pano 

limpo (não secar com pano ou papel para evitar fiapos). Se o seu frasco tiver rótulos e papelão, não se 

esqueça de retirá-los antes da fervura. 

2. Procure um lugar limpo e tranquilo. 

3. Faça a higiene das mãos (lave as mãos até o cotovelo com água e sabão por pelo menos 40 segundos). 

4. Prenda o cabelo com uma touca ou lenço, cubra a boca e o nariz com uma máscara limpa. 

5. Faça a higiene das mãos novamente e lave as mamas somente com água limpa e seque com papel toalha ou 

pano limpo. 

6. Retire o leite do peito manualmente ou com a bomba extratora, jogando fora as primeiras gotas. Para 

retirar manualmente, massageie em movimentos circulares começando da aréola, coloque os dedos polegar e 

indicador em forma de "C" na aréola (parte escura da mama), empurre pra trás em direção ao seu corpo e 

comprima um dedo contra o outro várias vezes. 

 

 

 

 

 

 

7. Peça para alguém oferecer o leite no copinho ou colher ou feche bem o frasco e guarde na geladeira por no 
máximo 12 horas ou no congelador por no máximo por 15 dias (não se esqueça de colocar uma etiqueta 
indicando hora e data da coleta). 

 
                Fonte: Brasil, 2020. 

 
 

Pega correta Pega incorreta 
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Como ofertar o leite materno no copinho? 
 

1. Faça higiene das mãos. 
2. Desperte o bebê e coloque-o no colo em posição semi-sentada. 
3. Encoste a borda do copinho no lábio inferior no bebê e deixe o leite 

materno tocar o lábio. Deixe o bebê fazer movimentos de lambida no leite, 
não despeje o leite na boca do bebê, para evitar engasgo e aspiração do 
leite. 

4. Se mesmo com essas orientações, você sentir dificuldade, procure um 
profissional habilitado para lhe orientar. 

 
                        Fonte: Brasil, 2020. 
 
 
 

Em tempos de COVID-19, como garantir a segurança do bebê? 
 

Nas primeiras 48 horas de vida do bebê, ainda na maternidade, deverão 
ser realizadas avaliações importantes de diversos aspectos em relação ao 
bem estar do bebê, entre eles se destaca o estabelecimento do aleitamento 
materno através de diversas orientações. 

 

 

 
 
 
 

O que devo saber ao retornar para casa com o bebê? 
 

Mesmo antes da pandemia pelo novo coronavírus não era recomendada as 
saídas com recém-nascidos para lugares com muitas pessoas. É importante está 
ciente que muito dos cuidados de higiene e distanciamento social realizado durante a 
permanência na maternidade, continuarão a fazer parte das suas rotinas de agora em 
diante. Os cuidados com higiene devem ser redobrados, os ambientes, superfícies e 
objetos devem ser mantidos limpos, já que também podem ser fonte de contagio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nesse período serão feitos exames importantes como o teste do coraçãozinho realizado após 24 horas do 
nascimento e após 48 horas, o do pezinho, que juntamente com outros exames ajudam na detecção de 

problemas graves que devem ser tratados o mais rápido possível. A primeira vacinação do bebê encontra-se 
incluída entre esses cuidados. 

 

Deve evitar que pessoas desconhecidas ou aquelas conhecidas, que 
acabem de chegar de algum lugar, abracem e beijem seu bebê só após fazer a 

higiene das mãos ou tomar banho e trocar a roupa. 
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Puérpera e bebê podem ter contato com amigos e 
familiares mais próximos? 

 

O distanciamento social permanece sendo uma medida 
essencial para prevenção da infecção da COVID-19, 
portanto deve-se evitar ao máximo entrar em contato com 
pessoas que não convivam diariamente com você e seu 
bebê, para diminuir o risco de contaminação. Tendo em 
vista que após o parto a mulher ficará muito mais sensível, 
graças às alterações decorrentes desse momento e que a 
interação com pessoas queridas é extremamente benéfica, é 
importante manter contato com essas pessoas através de 
ligações e vídeo chamadas sempre que possível. 

 
 

Se eu e/ou o bebê estivermos infectados ou com suspeita 
de infecção pela COVID-19, como funcionará nossa rotina 
em casa? 

 

Todas as recomendações citadas anteriormente são válidas também para 
esse caso, incluindo cobrir a boca com a parte interna do cotovelo sempre 
que espirrar ou tossir. 

 
 
 
 
 
 

  

  

 

Quais os riscos e sintomas que o bebê pode apresentar se 
contrair a doença? 

 

Embora não apresentem com frequência os sintomas graves da doença, 
recém-nascidos e bebês menores de três meses são pacientes pediátricos 
com fatores de risco para evolução com gravidade da COVID-19 e deverão ser 
avaliados por equipe de saúde, independentemente da presença de febre ou 
sinais graves. 

 

 

 
  

 
No entanto, nesses casos será necessário permanecer em casa durante 

pelo menos 14 dias e manter distanciamento mínimo de 2 metros 
entre os demais membros que residem junto com você, sendo indicado 
o distanciamento mínimo de 1 metro entre o berço do recém-nascido 

e a mãe. É imprescindível também que mãe e filho permaneçam juntos 
no mesmo cômodo, evitando circulação por áreas comuns da casa. 

 

 
Os sintomas da infecção pelo novo coronavírus podem incluir febre, desconforto respiratório, aumento da 

frequência cardíaca, tosse, distensão abdominal, sonolênica, vômitos, entre outros.  
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O desconforto respiratório pode ser observado por 
meio de alguns sinais que o bebê apresenta, como: 
respiração rápida, visualização das costelas durante a 
respiração (retrações intercostais), batimento de asa de 
nariz e pele de tom azulado. Nesses casos, ele deve ser 
levado imediatamente para o pronto atendimento. 

Ainda há muito que se definir sobre a doença especialmente em recém-nascidos, mas 
à medida que a pandemia se expande, informações adicionais poderão ajudar no melhor 
entendimento da doença, formas de transmissão e consequente melhora no diagnóstico 
precoce e tratamento. No momento sabe-se que a prevenção é a melhor forma de 
controlar a propagação da doença.  

Nota: as recomendações oficiais são de que apenas pessoas com mais de 2 anos de 
idade devem usar máscara, devido ao risco de contaminação pelo uso incorreto e de 
sufocamento por não saber manipulá-la. 

 

Quando devo procurar atendimento médico para o bebê? 
 
Você só deverá sair de casa em caso de extrema urgência, ou seja, caso o bebê 

apresente algum sinal como: febre, sonolência em excesso que prejudique inclusive a 
mamada, dificuldade para respirar e quaisquer outros sinais fora da normalidade 
observados por quem estiver cuidando do bebê. Outra situação que pode indicar a procura 
de atendimento em unidade de saúde é a necessidade de realizar algum teste ou 
vacinação que por algum motivo não foi realizada ainda na maternidade e também, para 
as consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do bebê, caso não 
estejam suspensas por conta da pandemia. 

 

 
 

 

Como devo prevenir uma gravidez indesejada no pós-
parto em tempos de pandemia? 
 

Os dados disponíveis sobre efeitos do SARS-CoV-2 na fertilidade e na gravidez são 
escassos, sem informações conclusivas quanto à transmissão vertical, parto prematuro e 
crescimento intrauterino retardado, o que sugere cautela durante esta pandemia. Em 
razão disso, a maioria das sociedades internacionais recomenda o adiamento da gestação, 
caso isso seja possível, até o fim da pandemia. 

O uso de métodos contraceptivos permite aos casais e aos indivíduos, exercerem o 
direito básico de decidir, de forma livre e responsável se, quando e quantas crianças terão. 

 
 

 
 
 

  

Se a sua situação não se encaixa nas descritas acima, mas você precisa de informações mais detalhadas a 
respeitos de cuidados e rotinas específicas, entre em contato com o serviço de teleatendimento. 

 

Então, se você deseja planejar melhor uma futura gravidez, converse com o seu médico e/ou enfermeira 
do pré-natal sobre os métodos disponíveis. 
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Os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARC) são especialmente 
indicados neste momento de pandemia que estamos vivenciando, por não necessitarem 
de intervenção diária da mulher, possuírem alta eficácia e uso por longo tempo. Sabe-se 
que o uso de métodos de longa duração (LARC) reduz o risco (21 vezes menor) de gravidez 
não planejada em relação aos métodos de curta duração. Dentre os LARC, o SUS oferece o 
DIU de cobre, cuja inserção no pós-parto e pós-abortamento imediatos podem e devem 
ser oferecidas às mulheres. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Na pandemia, como enfrentar o puerpério sem a rede de 
apoio? 

 
A rede de apoio são pessoas que irão auxiliaras mulheres 

nessa fase e tem papel fundamental nesse momento de 
transformação do corpo e da mente da puérpera, principalmente 
em tempos da pandemia. Devido à forma de contágio da COVID-
19, a ajuda e o apoio oferecido pelas pessoas próximas ocorrerão 
de maneira não presencial e a puérpera precisará está preparada, 
principalmente mentalmente, para essas modificações. 

As opções para ajudá-la, poderão ser por meio das ligações 
telefônicas e as vídeochamadas para seus familiares e amigos, para compartilhar as 
experiências e emoções da fase, tornando-os cada vez mais presentes, como forma de 
tentar suprir a falta das visitas presenciais. Buscar se preparar para esse momento por 
meio de cursos e rodas de gestantes on-line, como forma de dividir os sentimentos com 
pessoas que vivenciam o mesmo momento. E outra opção, quando possível, são as sessões 
de terapia online para auxiliá-la no enfrentamento dessa fase na pandemia ou exposição 
seus sentimentos.  

Se escolher o DIU, já confirme sua opção e veja com os profissionais que lhe atendem a melhor forma 
para que consiga utilizar este método contraceptivo. 
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Fluxograma de atendimento da gestação, parto e pós-parto durante a pandemia por COVID-19 

Fonte: NOTA TÉCNICA Nº 12/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS
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