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UNIDADES DE REFERÊNCIA COVID - OBSTETRÍCIA, BAHIA.

MUNICÍPIO UNIDADE HOSPITALAR  
Feira de Santana Hospital Estadual da Criança 
Salvador Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães 

Neto 
 

Itabuna Hospital Manoel Novaes 
Teixeira de Freitas Unidade Municipal Materno Infantil  
Juazeiro Hospital Maternidade de Juazeiro 
Barreiras Hospital do Oeste 
Irecê Hospital Regional Dr. Mario Dourado Sobrinho 
Porto Seguro Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães 

 
Ribeira do Pombal Hospital Geral Santa Tereza 
Vitória da Conquista  Hospital Esaú Matos 

 
Guanambi  Hospital Regional de Guanambi 
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ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DE AB e VIGILANCIA



MUNICÍPIO UNIDADE HOSPITALAR 

Feira de Santana Hospital Estadual da Criança

Itabuna Hospital Manoel Novaes

Vitória da Conquista Hospital Geral de Vitória da Conquista

Salvador Hospital Municipal de Salvador

Salvador Hospital Martagão Gesteira

Salvador Hospital Instituto Couto Maia

UNIDADES DE REFERÊNCIA COVID - PEDIATRIA, BAHIA.



NOTAS TÉCNICAS CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COE.

Nota Técnica COE Saúde nº 47, de 03 de abril 2020, tem por objetivo orientar as Secretarias
Municipais de Saúde do Estado da Bahia em relação às formas de restrição à disseminação do
Coronavírus SARS-CoV-2, medidas de controle do processo epidêmico da COVID-19 e de
proteção à saúde das gestantes, puérperas e crianças menores de 2 anos;

Nota técnica COE Saúde nº 38, de 31 de março 2020, com orientações para os serviços de
saúde do Estado da Bahia em relação à Triagem Neonatal Biológica (Teste do Pezinho) diante da
pandemia de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov2);

Nota técnica COE Saúde nº 30, de 26 de março de 2020, com orientações para os serviços de 
saúde do Estado da Bahia na assistência aos pacientes que necessitam de uso de nebulização na 
atual pandemia de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2); 

Segue link com todas as Notas Técnicas e Boletins Epidemiológicos publicadas pela SESAB/COE:

http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/notas-tecnicas-e-boletins-epidemiologicos-
covid-19/



ESTRATÉGIAS / RECOMENDAÇÕES – ATENÇÃO AO PRÉ NATAL.

1.Gestantes de risco habitual ou mesmo aquelas com algum fator de risco, de

menor gravidade (mesmo classificada como alto risco como por exemplo idade

ou patologias leves ou resolvidas como hiperemese gravídica).

- Continuarão acompanhadas na Atenção Primária à Saúde (APS);

- Garantir a realização dos exames de imagem e biológico, conforme período gestacional;

- Registrar o acompanhamento do pré -natal na Caderneta da Gestante;

- Manter o Calendário Vacinal;

- As gestantes que ainda não tiverem iniciado o pré-natal devem ser orientadas a procurar

a APS o quanto antes para agendamento da primeira consulta.



No caso de mudanças no cenário epidemiológico, cada município deverá instituir:

- Fluxo de intervalo de consultas a ser revistos caso a caso;
- Acompanhamento remoto com profissionais de saúde qualificados para realizar pré-natal e  intercalar 

com consultas presenciais, de acordo com a necessidade;

- Realizar busca ativa com visita domiciliar;

- Orientar gestante e família a procurar a USF/UBS, caso apresente os sintomas de síndrome gripal;
- Orientar a gestante, que a triagem neonatal (teste do pezinho) será realizada no local onde foi 

realizado o parto  (maternidade, CPN e Hospital);
- Utilizar os meios de comunicação locais (rádios comunitárias, carros de som, grupos de whatsapp, 

aplicativo “Monitora COVID -19”, entre outros para facilitar o acesso de informações à população);
- Orientar a gestante onde será realizado o parto, pois neste período não serão realizadas visitas de 

vinculação;
- Organização do acesso aos exames do pré -natal (Triagem do Pré Natal na metodologia do Papel 

filtro). 



2.Gestante de Alto Risco:

- Manter o atendimento no nível secundário (pré-natal de alto risco);

- Garantir a realização dos exames de imagem e biológico, conforme
período gestacional;

- Registrar o acompanhamento do pré -natal na Caderneta da Gestante.



No caso de mudanças no cenário epidemiológico, cada município e as
unidades com ambulatório alto risco deverão:

- Reforçar a necessidade de se manter o pré-natal em funcionamento;

- Priorizar e agilizar os atendimentos dos serviços de apoio como laboratórios
e exames de imagem para evitar retorno adicional;

- Instituir o fluxo de intervalo de consultas presenciais, analisando caso a
caso;

- Instituir acompanhamento remoto com profissionais de saúde qualificados;

- Registrar o acompanhamento do pré -natal na Caderneta da Gestante.



3. ATENÇÃO AO PUERPÉRIO

- Realizar Visita Domiciliar a puérpera e ao RN na 1ª semana de vida;

- Orientar a não receber visitas durante o período da pandemia;

- Orientar quantos os sinais e sintomas da COVID- 19;

- Orientar a gestante atualizar a vacina, caso não tenha terminado às doses do
calendário vacinal;

- Orientar o Planejamento Reprodutivo e garantir a oferta de métodos;

- Orientar sobre a importância do Aleitamento Materno;

- Garantir a Puericultura, principalmente as crianças de risco (baixo peso, sem
pré-natal , filhas de adolescentes).



DIRETORIA DE GESTÃO DO CUIDADO

TEL: 3115 4284/8390
EMAIL: dgc.diretoria@saude.ba.gov.br




