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O meu bebé nasceu em tempos de
pandemia COVID-19. E agora?
Folheto informativo para pais e cuidadores

Como se transmite?
Como lidar com esta situação?
Como proteger o bebé e a família?

O que é a COVID-19?
É a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que pode manifestar-se
desde uma constipação ligeira até uma infeção respiratória grave. Embora a
infeção possa ser mais grave nalguns indivíduos de risco, esta pode afetar
pessoas de qualquer idade, género ou etnia.

Como se transmite?
Transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas através de gotículas
libertadas pelo nariz ou boca, que podem contaminar objetos e superfícies. A
infeção nos recém-nascidos parece associar-se ao contato próximo com familiares
infetados, nomeadamente a mãe. Parece não existir transmissão do vírus da
grávida para o bebé durante a gravidez ou parto (transmissão vertical), ou
através do leite materno.

Como proteger o bebé e a nossa família?
Lavar frequentemente as mãos!
Use água e sabão ou uma solução de base alcoólica,
durante 20-30 segundos. Tenha especial cuidado
antes de tocar no bebé, preparar alimentação, após
assoar, ir à casa-de-banho ou mudar as fraldas.
Sabe-se que o vírus é excretado nas fezes apesar
de ainda não estar comprovada a transmissão
fecal-oral.

Evitar tocar na cara.
Cumprir a etiqueta respiratória: ao tossir ou
espirrar, tape a boca com o antebraço ou utilize um
lenço descartável.
Evitar o contacto social. Nesta fase não deve receber visitas. Beijinhos,
abraços e quaisquer manipulações desnecessárias devem ser evitados.
Pode optar por realizar uma videochamada para dar a conhecer o
novo elemento da família!
Explique estes cuidados a toda a sua família. São fundamentais para
evitar que o vírus entre em sua casa!

Vamos para casa. O que não esquecer?
Deverá contactar o seu Centro de Saúde para agendar o teste do
pezinho, entre o 3º e o 6º dia de vida.
Os Centros de Saúde asseguram a vacinação de crianças até aos 12
meses, inclusive (2, 4, 6 e 12 meses), pelo que as consultas que
coincidem com as datas de vacinação devem ser realizadas. Se tiver
dúvidas, contacte o seu Centro de Saúde por telefone ou email.

E se a mãe tiver sintomas?
Deve usar máscara se tiver tosse, secreções nasais ou febre (evitando
contagiar outras pessoas). Não existe recomendação para uso de luvas e
deve ter cuidado na manipulação da máscara. Ambas podem ser veículo de
transmissão do vírus e criar uma falsa sensação de segurança.
Caso alguém da sua família desenvolva estes sintomas
deve ligar para:

Saúde 24 - 808 24 24 24
Se os sintomas forem ligeiros não deve recorrer ao Serviço de Urgência.
Ficando em casa, protege-se a si e à restante população!
No caso de sintomas graves (como diﬁculdade em respirar) deve ligar
para a Saúde 24 ou procurar avaliação médica.
Se conﬁrmação ou forte suspeita de infeção materna por COVID-19 poderá
continuar a amamentar, desde que sejam garantidos cuidados de higiene
adequados que minimizem o risco de contágio ao bebé.
→ Lavar as mãos antes de tocar no bebé e antes de iniciar o processo de
amamentação/extração de leite.
→ Utilizar máscara (cobrir nariz e boca) durantes as mamadas e prestação de
cuidados ao bebé. A máscara deve ser trocada a cada nova mamada ou antes,
se espirros ou tosse. Deve evitar falar nestes períodos de maior proximidade.
→ Se optar pela extração de leite, deve seguir rigorosamente as
recomendações para limpeza e desinfeção da bomba após cada utilização.
Estes cuidados devem ser mantidos durante um mínimo de 14 dias desde o
início da sintomatologia!

E se o meu bebé tiver sintomas?
Se o seu bebé desenvolver sintomas, como febre (>38ºC
retal), tosse ou diﬁculdade respiratória, deverá contactar a
linha de Saúde 24 e cumprir as orientações fornecidas.
É, ainda, importante saber reconhecer outros sinais de
alarme como: agravamento da icterícia (cor amarelada da
pele), choro inconsolável, irritabilidade ou prostração
persistente, diﬁculdade/recusa alimentar, vómitos repetidos.
Até à data, não se conhecem informações sobre os efeitos a
longo prazo na saúde de bebés com COVID-19.

Cuidar de um recém-nascido 24h por dia pode revelar-se um desaﬁo!
Também os pais estão a passar por uma fase de medos e incertezas.
Tente tirar uma parte do dia para si.
Aproveite para descansar enquanto o seu bebé estiver a dormir.

É muito importante que os adultos da casa se mantenham física e
psicologicamente saudáveis.

Links úteis
● Para mais informação:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://covid19.min-saude.pt/
● Situação mundial:
https://www.worldometers.info/coronavirus
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