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Você receberá informações enquanto estiver grávida, incluindo como os cuidados médicos 
podem ser diferentes durante a pandemia, mas mesmo assim você ainda pode ter dúvidas. 
É importante anotar as dúvidas que você tiver e conversar com seu(sua) médico(a), 
enfermeiro(a), parteiro(a) ou doula para obter as informações de que precisa.

A melhor maneira de se preparar para ter um bebê é fazer perguntas assim que as dúvidas 
aparecerem. Veja a seguir uma lista de perguntas que você pode fazer na sua próxima 
consulta. Acrescente outras perguntas que tiver ao final da lista. Para maiores informações, 
visite o COVID-19 Information Hub de New Jersey em: https://covid19.nj.gov/.

Tenho um risco maior de pegar COVID-19 porque estou grávida?

Quais são os sintomas comuns da COVID-19

O que devo fazer se tiver um desses sintomas?

Se eu tiver COVID-19, como isso afetará minha gravidez, meu parto           
e meu bebê?

É seguro tomar a vacina contra a COVID-19 se eu estiver planejando     
ficar grávida ou se já estiver grávida?

Qual a diferença dos cuidados médicos que receberei durante a pandemia?

Se eu tiver uma preocupação ou emergência depois que a clínica estiver 
fechada, há alguma pessoa para quem eu possa ligar? Se não, o que   
devo fazer?

Quando eu vier para uma consulta de rotina, posso trazer alguém 
comigo? E se for uma consulta de emergência?

Existem aulas sobre parto ou parentalidade disponíveis?

Durante a pandemia, preciso alterar meus planos referentes a como e 
onde farei o parto?

Como as políticas mudaram no hospital ou lugar que planejo ter meu 
bebê por causa da pandemia?
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Vou precisar usar uma máscara durante o trabalho de parto e o parto? 
Vou poder me movimentar durante o trabalho de parto, por exemplo, 
andar no corredor?

Durante o trabalho de parto e o parto, e depois do parto, um(a) acompanhante 
(como cônjuge, parceiro(a), parente ou amigo(a)) pode ficar comigo? 
Minha doula também pode ficar comigo? Posso receber outras visitas?

Antes de ter meu bebê, tenho que fazer um teste de COVID-19? 

O(A) acompanhante precisa apresentar um teste de COVID-19?

Com que frequência a equipe do hospital e da clínica médica fazem teste 
de COVID-19?

Durante o meu parto, meu(minha) acompanhante precisa ficar comigo    
o tempo todo ou pode sair e voltar?

Com quem eu falo se estiver preocupada com a forma pela qual estou 
sendo tratada?

É seguro amamentar meu bebê durante a pandemia?

O que preciso fazer para me preparar para voltar com meu bebê          
para casa?

Se eu estiver preocupado com a minha segurança e/ou a do meu bebê 
em casa, o que posso fazer?

______________________________________________________________
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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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