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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SAIS / ASSESSORIA DAS REDES DE ATENÇÃO
 
 

 NOTA INFORMATIVA Nº: 4/2021 - ASREA- 18776

ASSUNTO: Protocolo Assistencial: Gestantes e Puérperas com Síndrome Gripal.

O Ministério da Saúde orienta que gestantes e puérperas até o 14º dia de pós-parto devem ser consideradas grupo de risco para
Covid-19. Iden�ficar a doença e reconhecer o agravamento de sintoma, de acordo com os protocolos ins�tucionais ou nacionais, possibilita o início
oportuno de tratamento de suporte, admissão em leito de enfermaria hospitalar ou unidade de terapia intensiva.

O quadro abaixo apresenta sintomas de síndromes gripais e as condutas a serem tomadas de acordo com o quadro apresentado:

*Avaliar sempre queixas obstétricas: diminuição da movimentação fetal, queixas de dor em hipogástrio, cefaleia, alterações visuais,
alterações do conteúdo vaginal, surgimento de edemas. Se presentes: solicitar avaliação presencial.

Orientações específicas:
Em casos de sintomas gripais: febre, tosse, coriza, dor de garganta, pode haver distúrbios de olfato e paladar, diarreia, calafrio, mialgia, dor abdominal.
Anotar dia de evolução da doença: a par�r do primeiro dia de sintomas (dia 1, dia 2...).
Solicitar RT-PCR para COVID-19, entre o 3° e 10° dias de sintomas, preferencialmente entre 3° e 7° dias. Exames nega�vos NÃO excluem Covid-19.
Em unidades de urgência/emergência:

solicitar uso de máscara cirúrgica ou N95/PFF2;
encaminhar para sala de espera ven�lada e isolada, se possível;
realizar classificação de risco com observação de sinais de alerta (MEOWS);
avaliar oximetria de pulso.

Alterações na cardiotocografia:

bradicardia fetal persistente, taquicardia fetal persistente, presença de desacelerações tardias (conhecidas como DIP II) ou desacelerações variáveis
de repe�ção associadas ou não à diminuição da variabilidade;
Ao ultrassom: oligoâmnio caracterizado por: Índice de Líquido Amnió�co (ILA) ≤ 5,0, e/ou maior bolsão < 2 X 2 cm;
Perfil bio�sico fetal PBF ≤ 6;
Dopplervelocimetria se disponível: diástole zero e idade gestacional > 34 semanas; diástole reversa, índice de Pulsa�lidade do Ducto Venoso ≥1,0.

O Quadro 2 pode auxiliar na determinação de tomadas de decisão referente às gestantes, dessa forma mulheres com dois ou mais sinais de alerta
amarelo ou um ou mais sinais de alerta vermelho, assim como aquelas com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), têm risco aumentado de evolução
desfavorável e, portanto, merecem cuidado diferenciado.
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Para mais informações consultar também a Nota Informa�va nº 13/2020 – SE/GAB/SE/MS, pelo link: h�p://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/corona/manual_recomendacoes_gestantes_covid19.pdf.
 
Este material é resultado de um grupo de trabalho formado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES/GO); Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS/Goiânia) e Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia (SGGO).
 
Equipe responsável: 
- Adriane Cris�ne Fernandes (Enfermeira - Apoiadora OPAS - COVID 19);
- Ana Tamiris Perini (Ginecologista e Obstetra - Coordenadora de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Maternidade Célia Câmara);
- Júlia Carneiro Godoy de Sousa (Enfermeira - Servidora da SMS - Goiânia e analista técnica da área materno infan�l - SES-GO)
- Fernanda Rodrigues Silva Resende (Fisioterapeuta - Analista técnica da área materno infan�l - SES/GO);
- Nadya Maciel Bomtempo (Infectologista - Docente do Departamento de Doenças Infecto-parasitárias de medicina da UFG; servidora da SMS- Goiânia);
- Paula dos Santos Pereira (Psicóloga - Coord. Geral de Redes de Atenção em Saúde - SES/GO)
- Rosane Ribeiro Figueiredo Alves (Ginecologista e Obstetra - Docente Permanente do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde - UFG e Presidente da SGGO).
 
Coordenação e revisão:
- Sandro Rogério Rodrigues Ba�sta (Superintendente de Atenção à Saúde - SES-GO)
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