
Manejo conforme demais síndromes respiratórias
 

                                     Sinais e sintomas graves
                                     Na indicação de Oseltamivir
 
Suspender procedimentos eletivos (consultas e
exames de rotina), adiados em 14 dias, e
quando necessário, serem atendidas em local
isolado dos demais pacientes.

prevenir aglomerações
 orientar e realizar práticas de higiene 
manter o rastreamento com avaliação

clínica minuciosa
 manter o isolamento domiciliar de casos

suspeitos 

ATENÇÃO:

- Manter vigilância sobre eventuais restrições de crescimento fetal (RCF)

PRÉ NATAL
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Este documento trata das orientações a serem adotadas na atenção à saúde das gestantes no
contexto da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

Recomenda-se que o
protocolo de diagnóstico da
COVID-19 em gestantes

SIGA O PROTOCOLO PARA A
POPULAÇÃO ADULTA GERAL.

INSTITUIR TRIAGEM DE SINTOMAS RESPIRATÓRIOS E FATORES DE RISCO

ATER AOS SINAS E SINTOMAS QUE DEMONSTRAM GRAVIDADE CLÍNICA

UNIDADES DE
SAÚDE:

GESTANTES COM SINTOMAS GRIPAIS GESTANTES SEM SINTOMAS GRIPAIS

ATENÇÃO

Manter o atendimento

Procedimentos adiados como consequência do isolamento domiciliar de gestantes que
apresentaram sintomatologia compatível com síndrome gripal, deverão ser reagendados em tempo
hábil de modo que não haja prejuízo ao seguimento pré-natal.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES
COM SÍNDROMES GRIPAIS

- Ater ao fato de que poderão apresentar alterações placentárias e maior taxa de RCF
nestes casos.
- Risco de parto prematuro: até o momento, 47% das mulheres diagnosticadas com
COVID-19 tiveram seus partos pré-termo ( após 36 semanas), algumas delas por sofrimento
fetal, indicando a necessidade de se monitorizar estas gestações durante o pré-natal e
também durante a internação hospitalar. 
- Parece improvável que haja transmissão vertical do vírus.
- Teratogênese: ausência de dismorfias nos casos de gestantes infectadas até o
momento. Sendo indicado, quando possível, a ultrassonografia morfológica no segundo
trimestre em mães com infecção por SARS-CoV-2, visto não dispor de dados suficientes
para afastar esse risco.

Referências: Nota técnica Ministério da Saúde - NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS
NOTA TÉCNICA Nº 12/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS
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FLUXOGRAMA DE MANEJO DE PUÉRPERAS DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19


