
 

 

 

RECOMENDAÇÕES PARA CUIDADOS E ASSISTÊNCIA À GESTAÇÃO E AO RECÉM-

NASCIDO COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE COVID-19 

 

ASSISTÊNCIA A GESTANTE: 

Considerar suspeita de COVID-19 e tratar como caso confirmado toda gestante que apresentar 

algum sintoma respiratório: Tosse, Dor de garganta, Dor no corpo, Espirro/Coriza, Febre 

(>= 37.8C), distúrbios gastrointestinais (diarreia) e manifestações cutâneas. 

• Devem estar presentes no parto somente quem for fundamental (01 acompanhante); 

• Acompanhantes sintomáticos, devem permanecer em isolamento domiciliar; 

• Comunicar a equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar diante de qualquer 

alteração. 

Cuidados no Parto Hospitalar: 

• Em casos de paciente sintomática, transferida de serviços e ou atendimento pré-

hospitalar, a equipe da obstetrícia deverá ser comunicada e/ou questionar o estado 

clínico da gestante, para que possa se preparar para recebê-la;  

• Em internações por demanda espontânea, a gestante sintomática deverá ser triada no 

serviço de urgência e encaminhada ao Centro Obstétrico, sempre com contato entre as 

equipes para que possam estar preparados para receber essa gestante;  

• Adiar cesariana eletiva e indução eletiva até que os sintomas se resolvam (pacientes 

suspeitas ou confirmadas);  

• Não há contraindicação de analgesia;  

• Em casos suspeitos ou confirmados só́ deve permanecer na sala de parto quem for 

realmente necessário;  

• Nas pacientes sintomáticas ou confirmadas, com quadro de disfunção respiratória, o 

parto instrumental pode ser necessário para prevenir agravamento do quadro.  

Amamentação:  

• Está indicado a amamentação em mulheres confirmadas com o COVID-19. Os 

cuidados devem ser com uso de máscara durante a amamentação e lavagem de mãos 

antes e após as mamadas (e sempre que possível).  
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• Está contraindicado o uso do lactário para ordenha de leite de puérperas suspeitas 

e/ou confirmadas de COVID-19, em casos de necessidade de esvaziamento mamário, 

esse deve acontecer no leito. 

ATENDIMENTO OBSTÉTRICO EM TRABALHO DE PARTO:  

1. Ao atender um caso suspeito da COVID-19 deve ser oferecida máscara cirúrgica ao 

paciente. A máscara cirúrgica para o paciente é suficiente, visto que a disseminação 

viral se faz por gotículas.  

2. Para o atendimento de casos suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, utiliza-se 

precaução de contato e respiratória, seguindo a orientação de paramentação citada 

nesse protocolo. 

3. Para o atendimento de gestantes sem risco epidemiológico ou clínico para a infecção 

COVID-19 os cuidados serão aqueles usuais com a higienização das mãos e 

precaução padrão.  

4. Os casos a serem hospitalizados, serão considerados suspeitos até́ a definição 

diagnóstica (baseada na reação de RT-PCR obtido por swab (nasal, orofaringe) ou 

lavado nasal, traqueal ou bronco-alveolar). Importante lembrar que nestes casos a 

pesquisa diagnóstica deve considerar o H1N1 como um dos principais diagnósticos 

diferenciais, ao lado das pneumonias bacterianas típicas e atípicas.  

5. Mulheres grávidas com suspeita ou confirmação de infecção pelo COVID-19 devem ser 

tratadas com terapias de suporte, de acordo com o grau de comprometimento 

sistêmico.  

6. Para o atendimento obstétrico de gestantes com diagnóstico da COVID-19, considera-

se a segurança da mãe e do feto. Parturientes em boas condições gerais, sem 

restrição respiratória e elevada taxa de oxigenação (>95%), podem se beneficiar do 

parto vaginal, bem como o feto. No entanto, com restrição respiratória, a interrupção da 

gravidez deverá acontecer por cesárea, preferencialmente.  

7. O atendimento em sala de parto do recém-nascido de mãe com suspeita e/ou 

confirmação será realizado pelo Médico Pediatra e o Enfermeiro, utilizando 

medidas de precaução de contato e respiratória. Os profissionais deverão 

aguardar fora da sala de parto o recebimento do RN, para não entrar em contato 

com os demais profissionais, evitando risco de contaminação.  

8. O isolamento será́ realizado em sala de parto, onde deverá acontecer o pré-parto, 

parto e pós-parto, até́ alta hospitalar, que se dará́ em 36 horas se a paciente 

apresentar os seguintes critérios:  



 

 

• Boas condições para seguir tratamento em isolamento domiciliar;  

• Recém-nascido em boas condições de saúde;  

• Amamentação efetiva;  

• Gestação a termo;  

• Pré-Natal sem complicações e com esquema completo.  

9. Para puérperas e RNs que não se enquadram nesses critérios, a alta será́ em 48 horas 

ou conforme condições de saúde do binômio.  

10. As salas elencadas para realização do atendimento das parturientes com suspeita e/ou 

confirmação de COVID-19 serão as de número 09 e 10 do Centro Obstétrico.  

11. As pacientes em isolamento deverão receber todo o seu atendimento no leito, evitando 

a exposição do vírus para as demais parturientes.  

12. A alta hospitalar acontecerá, somente se a paciente estiver em condições clínicas. Nos 

casos em que a puérpera não apresentar critérios para alta, ocorrerá a transferência 

para os setores de contingência elencados pela instituição (320 e 500) e os casos 

graves, para a UTI 3.  

13. O acompanhamento obstétrico se dará́ até́ a alta obstétrica dessa paciente.  

14.  Em casos de recém-nascidos com sintomas para COVID-19, os mesmos serão 

transferidos a UTI Neonatal, instituindo precaução respiratória e por gotículas, em 

incubadora. 

15.  Binômio em condições de alta hospitalar, será́ encaminhado pelo profissional de 

enfermagem, respeitando todo o protocolo institucional para transporte em pacientes 

em precaução respiratória e por contato.  

GESTAÇÃO COM SUSPEITA E/OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19:  

Profissional deverá utilizar as medidas de precaução de contato e respiratória. 

1. Sinais de gravidade:  

• FR>25m/m;  

• SO2 <95% em ar ambiente;  

• PASis<90mmHg;  

• PA Diast < 60 mmHG;  

• Cianose;  

• Desidratação;  

• Alteração no nível de consciência. 



 

 

SIM: Internação em UTI ou UI, mantendo isolamento e cumprindo com o protocolo para 

suspeita de COVID-19.  

NÃO: Alta para domicílio, com prescrição de isolamento social por 14 dias, verificação 

da temperatura corporal 4 vezes ao dia e orientação para retorno hospitalar se houver 

piora nos sintomas gripais.  

2. Pacientes gestantes internadas por suspeita e/ou confirmação de Covid-19:  

• Manter isolamento e precauções de contato e respiratórias nos setores reservados 

para esse perfil de paciente, conforme fluxo institucional. 

• Avaliação diária da obstetrícia. 

3.  Resultados laboratoriais para confirmação viral:  

• POSITIVO PARA COVID-19: Manter internação hospitalar e avaliação do bem-estar 

fetal por 48 horas e/ou manejo conforme quadro clínico e respiratório da gestante. 

• NEGATIVO PARA COVID-19: Manter rotina obstétrica. 

4.  Interrupção da gestação por causa obstétrica ou por idade gestacional de 

pacientes que testaram positivo para COVID-19:  

• Sala isolada;  

• Clampeamento precoce do cordão umbilical;  

• Não realizar contato pele a pele entre o binômio; 

• Banho no recém-nascido;  

• Monitorização do RN;  

• Enviar a placenta para exame anatomopatológico. 

• O aleitamento materno na primeira hora de vida está indicado, desde que a puérpera 

utilize máscara cirúrgica. 

CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO PREMATURO TARDIO E A TERMO CLINICAMENTE 

BEM: 

• Manter junto à mãe em regime de alojamento conjunto, com restrição de visitas. 

• Alojamento privativo, com precaução de contato e gotículas, procurando manter 

distanciamento de 2 metros entre o leito materno e o berço do RN. 



 

 

• Uso de máscara e higienização das mãos pela mãe antes e após os cuidados com o 

RN. 

• Durante a amamentação a mãe deverá utilizar máscara cirúrgica e higienizar as mãos 

antes de tocar no RN. 

• A equipe de saúde deve utilizar precaução de contato e gotículas para cuidar do 

binômio. 

• De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, não está indicada a triagem 

laboratorial para investigação de SARS-CoV-2 em RN assintomático cuja mãe tenha 

diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19. Em casos individualizados, se 

houver disponibilidade, a testagem poderá ser realizada. 

• Não há indicação para postergar a alta domiciliar. No momento da alta, a mãe será 

orientada para os sinais de alerta de adoecimento do RN e a procurar assistência de 

acordo com o fluxo estabelecido pela rede de atenção do estado e municípios. 

• Se a alta do RN for dada sob responsabilidade de um cuidador, que não a mãe, este 

deverá receber as devidas instruções para os cuidados domiciliares do recém-nascido, 

incluindo a alimentação e o seguimento em unidade de saúde. 

• Está indicada a quarentena domiciliar durante 14 dias para os casos confirmados após 

a alta. 

CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO PREMATURO MENOR DE 34 SEMANAS: 

• Internar na UTI neonatal para monitorização em precauções de contato e gotículas, 

acomodando o RN em incubadora. Nos procedimentos que geram aerossol (intubação, 

aspiração de vias aéreas e cânula e nos pacientes em ventilação não invasiva ou 

cânula de alto fluxo ou cateter nasal), o profissional deverá usar também a máscara 

N95 ou PFF2. 

• Seguir a rotina de manejo clínico adotada pelo serviço para investigação diagnóstica e 

assistência ventilatória e considerar como caso suspeito aquele que não responde aos 

cuidados de rotina. 

Critérios diagnósticos para suspeita de COVID-19 de RN sintomático: 

1. Instabilidade térmica, hipoatividade, recusa alimentar, taquipneia. 

2. Achados no RX de tórax: Opacidade em vidro fosco uni ou bilateral, múltiplas 

áreas lobulares ou subsegmentares de consolidação. 

 



 

 

Alto risco de infecção do recém-nascido por COVID-19: 

• Familiares ou cuidadores diagnosticados com infecção por COVID-19; 

• Contato próximo com alguém com infecção provável ou confirmado para COVID-19; 

• Contato próximo com alguém com pneumonia de causa desconhecida. 

Cuidados na UTI Neonatal: 

1. Manter o RN em incubadora e utilizar precaução de contato, gotículas e/ou aerossóis 

de acordo com o tipo de procedimento. 

2. Manutenção da homeostase geral do paciente, cuidados de hidratação, nutrição e 

monitoração contínua. 

3. Exames laboratoriais iniciais: painel viral para diagnóstico diferencial, hemograma, 

hemocultura, proteína C reativa e provas de função hepática. Demais exames deverão 

ser coletado a critério do serviço de Neonatologia. 

4. Radiografia de tórax; ressalta-se que não há indicação para realização de tomografia 

de tórax para todos os recém-nascidos. 

5. Suporte respiratório na medida do necessário. 

6. Antibióticos utilizados apenas se houver suspeita de coinfecção por agente bacteriano. 

7. Realizar procedimentos de intubação, administração de surfactante, passagem de 

sonda orogástrica e atendimento fisioterápico com cuidados intensificados para 

proteção, acrescentando o uso de precaução de contato e por gotículas, conforme 

protocolo institucional para casos de COVID-19. 

8. Aspiração de cânula traqueal com sistema fechado. 

9. Alimentação Infantil: a impossibilidade materna de amamentar, devido infecção por 

COVID-19 e assim restrição ao acesso à UTI Neonatal, o recém-nascido receberá leite 

complementar. Em uso de mamadeira, antes de retirar a mamadeira do isolamento, 

higienizar com água e sabão e coloca-la em um saco identificando como ‘’uso em 

paciente COVID-19’’, para que assim seja manipulado pelo lactário de forma segura. 

10. Nos casos de pais sintomáticos, impossibilitados de visitar o recém-nascido internado, 

as informações sobre o paciente poderão ser feitas por meio telefônico ou virtual. 

 

 



 

 

ORIENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PRECAUÇÃO E PARAMENTAÇÃO CONFORME 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO 

HOSPITALAR:  

Kit paramentação: 

• Mascará N95; 

• Óculos de proteção;  

• Gorro; 

• Mascará cirúrgica;  

• Proteção facial; 

• Luva de procedimento;  

• Avental impermeável (azul); 

• Avental TNT (branco); 

Cuidados durante a paramentação: 

1. Colocar máscara N95; 

2. Colocar óculos de proteção; 

3. Colocar gorro (de forma a cobrir grande área do rosto); 

4. Colocar máscara cirúrgica sobreposta a máscara N95; 

5. Colocar proteção facial; 

6. Calçar primeiro par de luvas de procedimento; 

7. Colocar avental azul impermeável; 

8. Colocar o segundo par de luvas; 

9. Colocar o avental branco TNT; 

10. Fixar os punhos do avental com fita. 

Cuidados na desparamentação: 

1. Retirar a proteção facial; (manter em superfície para posterior higienização); 

2. Retirar cuidadosamente o primeiro par de luvas; 

3. Retirar o avental branco e descartar; 

4. Retirar o avental impermeável azul (manter pendurado para posterior utilização 

atentando a validade de 12 horas, conforme a orientação do CCIH); 

5. Retirar a máscara cirúrgica; 

6. Retirar o gorro; 

7. Retirar o segundo par de luvas; 



 

 

8. Higienizar as mãos; 

9. Retirar os óculos de proteção; (manter em superfície para posterior higienização); 

10. Retirar máscara N95; (armazenar para posterior utilização atentando a validade de 7 

dias e/ou conforme orientação do CCIH e SESMT se o uso for contínuo). 
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