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Objetivos 

1. Verificar se há casos que necessitam de 

discussão sobre encaminhamento. 

 

• TODOS os encaminhamentos continuarão 

sendo via sistema CROSS 

 

• Não podemos atrasar a transferência para 

discutir o caso na reunião. Sempre que 

julgarem necessário solicitem a transferência 

mas se houver dúvida podemos discutir aqui 

 

 



Objetivos 

2. Discutir casos que estejam internados e 

que continuarão sob cuidado dos hospitais 

onde estão. 

 

 

 



Organização da reunião 

- Segunda a sexta 

- 13:30 às 14:30h 

- Será mantido o mesmo link 

- Ordem de discussão:  

-dúvidas de transferências 

-discussão de casos internados nos 

hospitais da região 

-dúvidas dos participantes pelo “chat” 

Todos são bem vindos mas não necessariamente todos precisam entrar! 

A ideia é dar suporte e agilizar encaminhamentos para os serviços que 

tiverem estas necessidades, no dia em questão 



Progressão de sinais e sintomas 

• Sintomas leves: recuperação domiciliar 

 

•Sintomas moderados: internação em 

enfermaria) 

•Sintomas graves: UTI 



Critérios para internação - COVID 

1. Desconforto respiratório caracterizado por: 

 

• Uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento de 

asa de nariz 

 

• Taquipnéia: FR ≥ 24ipm 

 

•Sp O2 < 93% em ar ambiente ( cuidado com vitalidade fetal) 



Internação – COVID suspeito ou 
confirmado 

Suporte de O2: 

 

Cateter Nasal de O2: Maximo 6l/min 

 

 

Venturi: titular fluxo conforme demanda (até 50%) 

 

 

IOT 

 

 

 

Quando for necessário cateter Nasal para manter oxigenação: Transferir a 

gestante para serviço com UTI materna, UTI neo e Obstetrícia  



Critério internação em UTI  

• Sem melhora da saturação de oxigênio apesar da 

oferta de O2 (SatO2 <93% com oferta de 6L/min); 

- Esforço ventilatório (uso de musculatura acessória, 

tiragem intercostal, batimento de asa nasal) apesar da 

oferta de O2; 

-  Relação pO2/FiO2 < 200; 

- Hipotensão arterial; 

- Alteração da perfusão periférica (tempo de enchimento 

capilar) 

- Alteração do nível de consciência; 

- Oligúria 

 



 Se tudo der certo,  

vamos poder cuidar melhor 
de nossas gestantes e 

puérperas mesmo quando 
a pandemia passar! 


