Manual para as mamães

Orientações
para as

grávidas e
puérperas
durante a

pandemia
Seu médico se preocupa
com você e seu bebê!
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Orientações para as grávidas e
puérperas durante a pandemia
Vacinação
Fique atenta ao calendário de vacinação contra a
Covid-19 da sua cidade. O CREMERJ recomenda que
todas as gestantes e puérperas sejam vacinadas.
Além disso, é importante a imunização contra a
gripe e outras doenças. Mas, antes de tomar
qualquer vacina, converse com seu médico. E
mesmo se estiver imunizada contra o novo
coronavírus, continue usando máscaras –
preferencialmente as descartáveis –, evite
aglomerações e higienize adequadamente as mãos.
Não esqueça que o pai também deve tomas as
vacinas contra gripe e a dTpa (tríplice bacteriana).

Consultas médicas
As consultas de pré-natal devem ser mantidas.
Quando for ao consultório médico, use máscaras e reforce
a atenção com a higienização das mãos.

Enxoval pré-natal
Dê preferência a compras em lojas on-line. Caso precise ir a lojas físicas,
evite aglomerações e proteja-se usando máscaras e álcool em gel nas
mãos. Procure fazer uma lista para saber os itens que necessita e evite ir
a vários estabelecimentos no mesmo dia.

Atividade física
A realização de exercícios físicos é fundamental durante a gestação.
Prefira fazer atividade física ao ar livre, atentando para a proteção.
Não se esqueça de conversar com seu médico sobre os tipos
adequados de exercícios para você.
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Realização de exames
Todos os exames devem ser feitos, respeitando os prazos
recomendados pelo seu médico. Não deixe de fazê-los e prefira
agendá-los antes de ir ao laboratório para evitar aglomerações. No
itinerário e no local onde o exame será realizado, redobre o cuidado
com a higienização das mãos.

No dia do parto
Chegou o grande dia! Na bolsa da maternidade, não se esqueça
de incluir máscaras extras para você e seu acompanhante. Por
conta da Covid-19, ainda não é recomendável que familiares e
amigos façam visita na unidade. Também fique atenta às regras
da maternidade.

Eventos em geral
O Chá de Bebê é um evento importante para muitas grávidas. Prefira
realizá-lo de forma virtual. Eventos presenciais não são
recomendados e podem aumentar consideravelmente as chances de
contaminação. Evite também outras programações no período
gestacional e no pós-parto. Mesmo usando máscaras, não é
recomendado. O isolamento social é uma das medidas de prevenção
contra a Covid-19.

Visita de familiares e amigos
Amigos e parentes vão querer conhecer o novo membro da
família e visitar a mamãe. No entanto, evite receber visitas,
principalmente até 40 dias após o parto. Puérperas ainda fazem
parte do grupo de risco e todo cuidado é pouco! Conscientize
seus amigos e familiares, que, neste momento, vocês precisam
se proteger.

Siga essas recomendações e proteja você e seu bebê. E lembre-se: em caso de dúvidas,
seu médico poderá orientá-la. Em breve, isso tudo vai passar!

Todos contra
a Covid-19!
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