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A tomada de decisões compartilhada permite que você trabalhe com seu(sua) 
médica(o), enfermeira(o), doula e toda a equipe de assistência médica para decidirem 
as coisas em conjunto. Eles podem lhe dar informações sobre sua condição de saúde, 
opções de tratamento, e também informações sobre os riscos e benefícios de cada opção. 
Com o apoio desses profissionais, você pode decidir qual é o melhor plano para o seu caso.

Para maiores informações, visite o COVID-19 Information Hub at: https://covid19.nj.gov/ de New Jersey.

Veja como uma tomada de decisões compartilhada pode ser boa para você:
• Conte mais sobre a sua vida à sua equipe de assistência médica: o que é importante 

para você, suas metas, preocupações e quaisquer sintomas que eles ainda não saibam.
• Conheça quais opções você tem e converse sobre elas com a equipe de assistência 

médica. Você pode perguntar quais são as mais recomendadas no seu caso.
• Faça perguntas quando quiser saber mais informações.
• Pense sobre todas as informações e converse com a sua equipe de assistência 

médica sobre o que você acha mais apropriado ao seu caso.
• Você tem direito à ajuda de um intérprete para receber as informações da sua equipe 

de assistência médica em um idioma que entende.

Durante a pandemia, há algumas decisões que você pode precisar tomar com 
a equipe de assistência médica sobre o seu plano de tratamento, como:

1. Eu e meu bebê devemos ficar seprados durante o tempo em que eu ficar no hospital?
O risco de seu bebê pegar a COVID-19 de você é baixo. Pode ser muito bom você e seu 
bebê ficarem juntos(as): o contato corporal e manter seu bebê no quarto podeaumentar 
a ligação entre vocês, manter a temperatura do bebê normal, regular o batimento cardíaco 
do seu bebê e reduzir o risco de depressão e ansiedade pós-parto. Fazer contato corporal 
e manter o seu bebê no quarto com você são recomendados, mesmo se você estiver 
com COVID-19.
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Se você está ou acha que está com COVID-19, o risco de passar o vírus para o seu bebê
é baixo desde de que tome as seguintes medidas de segurança: use uma máscara facial 
quando estiver perto do bebê e lave suas mãos antes de cuidar ou segurar o seu bebê. 
Converse com o seu(sua) médico(a), enfermeiro(a), parteiro(a) ou doula sobre os riscos 
e benefícios de manter um contato de proximidade com o seu bebê.

2. É seguro amamentar meu bebê durante a pandemia?

Sim, é seguro amamentar, esteja ou não com COVID-19. A COVID-19 não é transmitida 
para o bebê pelo leite materno. O leite materno é a melhor fonte de nutrientes para 
bebês e fornece muitos benefícios a eles, como aumento do vínculo entre mãe e filho, 
proteção contra doenças e uma melhor saúde ao longo da vida do bebê e também um 
melhor desenvolvimento. Já se demonstrou que a amamentação reduz o risco de 
câncer de mama e de ovário, e pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade.

É possível passar o vírus para o seu bebê através de gotículas de sua respiração. Se 
você está ou acha que está com COVID-19, lave as mãos com água e sabão antes de 
interagir com o seu bebê ou tocar no seu peito ou bomba tira-leite, use uma máscara 
facial quando estiver a menos de 2 metros do seu bebê e enquanto estiver amamentando 
ou extraindo leite com a bomba tira-leite, e limpe e higienize a bomba tira-leite no caso de 
usá-la. Crianças com menos de 2 anos de idade não devem usar máscara. Converse 
com o seu profissional de saúde e pergunte a ele(a) qual é a melhor opção para você e 
seu bebê: amamentar, extrair seu leite com uma bomba ou usar uma fórmula de leite.

Esta publicação recebe o apoio da Administração de Recursos e SErviços de Saúde (Health Resources and 
Services Administration – HRSA) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos E.U.A. (U.S. 
Department of Health and Human Services – HHS) como parte de uma concessão de fundos de US$ 
10.361.110,00. O conteúdo é de responsabilidade do(s) autor(es) e não são endossados nem representam 
necessariamente os pontos de vista da HRSA, HHS e do Governo dos EUA.

Se você não tiver assistência médica, encontre navegadores comunitários ou rastreadores de contato aqui: https://211.unitedway.org/services/covid19. 
Obtenha serviços de tradução ou teletipo (TTY) aqui: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/.
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