
    MANEJO DAS GESTANTES 
E PUÉRPERAS COM COVID-19

CASOS ASSINTOMÁTICOS 

Gestante ou puérpera com: RT-PCR 
positivo para COVID-19 ou Sorologia

CONDUTA

• Isolamento domiciliar 
• Orientações sobre surgimento de sintomas 
e agravamento do quadro após o 7º dia de doença 
• Teleatendimento: contato telefônico com a
 paciente a cada 24 - 48 horas

OBS: Não solicitar outros exames 
laboratoriais

CASOS LEVES

Obs: Não solicitar outros exames 
laboratoriais

• Isolamento domiciliar da paciente 
e contactantes por 10 dias após o início 
do quadro clínico; 
• Se sintomas há menos de 48 horas, SEM 
confirmação de COVID: Oseltamivir 
(75 mg de 12 em 12 horas por 5 dias – 
suspender se PCR positivo);
• Mobilograma e Cardiotocografia 
(se IG>28 semanas); 
• Orientações escritas sobre sinais 
de gravidade, especialmente após o 7º dia, 
quando e onde procurar o serviço de saúde; 
retorno ao pré-natal após 10 dias de sintomas 
e acompanhamento de rotina; monitorar 
curva de crescimento fetal com USG obstétrica 
mensal a partir de 24 semanas, de acordo 
com avaliação médica.
• Teleatendimento: contato telefônico com 
a paciente a cada 24 horas;

CASOS MODERADOS        COMPLEMENTARES

• Colher RT-PCR para COVID-19 em nasofaringe 
entre 3º. e 7º. dia do início dos sintomas;   
• Hemograma;  
• Ureia e creatinina;   
• Sódio e potássio;  
• TGO e TGP;
• LDH;   
• Proteína C reativa;  
• TP e TTPa;  
• D-dímero  
• Ferritina   
• Rx de tórax com proteção
abdominal ou TC de tórax

• Desconforto respiratório
objetivamente verificado;
• Esforço ventilatório
(uso de musculatura acessória,
tiragem intercostal, batimento 
de asa nasal);
• Taquipnéia (FR \>24 irmp.);
• Dessaturação (SpO2 \<95% 
em ar ambiente);
• Piora progressiva de sintomas 
relacionados ao COVID

CONDUTA

CLÍNICA
• Coriza
• Febre
• Tosse
• Anosmia
• Ageusia
• Fadiga
• Cefaleia
• Mialgia
• Diarreia
• Dor abdominal
• Ausência de dispneia

COMPLEMENTARES

Colher RT-PCR para 
COVID-19 em nasofaringe

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE

IgM ou IgA reagente



CASOS GRAVES

SOLICITAR INTERNAMENTO EM UTI

CASOS MODERADOS E GRAVES

CLÍNICA

por cateter nasal de oxigênio); 
• Esforço ventilatório (uso de musculatura acessória, 
tiragem intercostal, batimento de asa nasal) apesar 
da oferta de O2; 

(tempo de enchimento capilar); 
COMPLEMENTARES

• Colher RT-PCR para COVID-19 em nasofaringe;
• Hemograma;
• Ureia e creatinina;
• Sódio e potássio;
• TGO e TGP;
• LDH;
• Proteína C reativa;
• TP e TTPa;
• D-dímero;
• Ferritina;
• Gasometria;

CONDUTA

de COVID: Oseltamivir (75 mg de 12 em 12 horas por 
5 dias – suspender se PCR positivo);

por 7 a 10 dias

bacteriana:

ORIENTAÇÕES PARA A PRONAÇÃO DA GESTANTE E PUÉRPERA

• Utilizar placas de hidrocolóide  espumas de poliuretano
em áreas com risco de escara
• Proteger abdome de Gestantes após 24ª semana: macas especiais 

• Avaliar a vitalidade fetal para descartar situações que indequem 
parto nas próximas 24h
• Atentar para Puérperas: maior risco de sangramento se parto cesárea 
nas últimas 24h



 

                         CASOS MODERADOS E GRAVES

Peso

Heparina 
não fracionada

Peso

Enoxaparina

< 60 Kg

5.000 UI 
12/12 horas

< 80 Kg

40 mg SC 
1x/dia

60-90 Kg

5.000 UI 
8/8 horas

60 mg SC 
1x/dia

>90 Kg

7.500 UI 
8/8 horas

>120 Kg

40 mg SC 
12/12 horas

80-120 Kg

ETAPAS DA TOMADA DE DECISÃO QUANTO À RESOLUÇÃO DA GRAVIDEZ E VIA DE PARTO

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 3

ETAPA 1

ETAPA 2

Diferenciar Intercorrências Clínicas X Intercorrências Obstétricas

Atenção: COVID-19 não é indicação para alterar a via de parto. O parto 
cesariano será realizado conforme indicações obstétricas que podem incluir 
descompensação aguda materna ou indicações fetais

CASOS MODERADOS E GRAVES

ALTERAÇÕES DA VITALIDADE FETAL QUE INDICAM 
RESOLUÇÃO DA GESTAÇÃO EM PACIENTE COM COVID-19

Volume de Líquido 
Amniótico (US)

Dopplervelocímetria
(para locais que disponham 
desse exame)

- Taquicardia fetal persistente
- Presença de desacelerações tardias
(conhecidas como DIP II)

variabilidade

Oligoâmnio caracterizado por:
Índice de Líquido Amniótico (ILA) 

- Diástole zero e idade gestacional
 > 34 semanas
- Diástole reversa
- Índice de Pulsatibilidade 
do Ducto Venoso > 1,0

ORIENTAÇÕES APÓS DIAGNÓSTICO E ALTA

• Gestantes ou puérperas devem ser 
orientadas, preferencialmente por 
escrito, a procurar a emergência caso

deve retornar para consulta pré-natal 
após 10 dias de início dos sintomas e a 
puérpera entre 10 a 40 dias após o início 
dos sintomas, desde que esteja mais 

sintomas respiratórios;

APÓS A INTERNAÇÃO

• Completar heparina de 7 a 14 dias;
• Realizar desmame de corticóide, 
conforme conduta clínica;

pós-alta hospitalar a cada 24-48 horas 
por contato telefônico de acordo com 

Priorizar o encaminhamento das 
gestantes que tiveram quadro moderado 
e grave para o serviço de pré-natal de 
alto risco: 

médica (a partir de 24 semanas);

(a partir de 28 semanas)

                                Avaliar o Risco Materno Fetal

                          • Caso necessário

Otimizar funções Orgânicas para Parto Seguro


