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Durante uma pandemia, pode ser difícil encontrar produtos de consumo. Você pode se 
preparar obtendo produtos e itens dos quais irá precisar antes de ter o seu bebê. 
Alguns grupos comunitários, postos de saúde, Centros Regionais de Saúde e empresas de 
seguro oferecem produtos de consumo gratuitos ou a preços baixos se você for elegível. 
Fale com o seu(sua) médico(a), enfermeiro(a), parteiro(a) ou doula sobre os produtos de 
consumo e itens de que irá precisar e onde obtê-los. Visite o COVID-19 Information Hub de 
New Jersey em: https://covid19.nj.gov/.

Para ajudar a começar, veja a seguir uma lista de itens de que poderá precisar:

Você também pode precisar de recursos adicionais para ajudar você e seu bebê em casa. 
Aqui estão alguns dos recursos que você pode mostrar ao seu(sua) médico(a), enfermeiro(a), 
parteiro(a) ou doula e conversar a respeito:

• Analise a lista dos sintomas mais comuns de COVID-19 para adultos e bebês. Saiba 
que você pode estar com COVID-19 mas não apresentar sintomas. Fale com o 
seu(sua) médico(a) imediatamente se notar quaisquer sintomas.

• Leia Sinais de alerta PÓS-PARTO para saber se os sintomas que você está tendo após 
dar à luz são indicativos de uma condição mais séria, como dor de cabeça que não 
passa ou febre de 100,4 ° Fahrenheit ou mais. Fale com o seu(sua) médico(a) 
imediatamente se notar quaisquer desses sintomas.

• Saiba mais sobre distúrbios de humor e ansiedade e fale com o seu(sua) médico(a) 
imediatamente se notar quaisquer desses sintomas. Entre para um grupo oferecido 
pela Postpartum Support International NJ, o Consórcio para a Saúde da Criança e 
Maternal (no Norte de NJ e no Sul de NJ) ou o seu hospital local.

Gravidez durante a pandemia de COVID-19: Produtos 
recursos de que você pode precisar durante e depois da gravidez

Lenços umedecidos para bebês

Fraldas

Discos absorventes de proteção        
e creme para o bico dos seios,       
se estiver amamentando

Bomba de leite

Frascos para armazenar leite,           
se for usar a bomba

Leite em pó e mamadeiras,                
se for extrair o leite ou amamentar     
com leite em pó

Máscaras

Higienizador para as mãos

Frasco para lavagem do períneo

Produtos de higiene,                     
como absorventes

Amaciadores de fezes

Termômetros, para adultos e bebês

Monitores de pressão de pulso,       
se você for medir a pressão em casa

Baterias para monitores                    
de pressão de pulso

https://covid19.nj.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-children.html
https://www.lamaze.org/Giving-Birth-with-Confidence/GBWC-Post/do-you-know-these-deadly-post-birth-warning-signs
https://nj.gov/health/fhs/maternalchild/mentalhealth/about-disorders/
https://psichapters.com/nj/
https://www.partnershipmch.org/programs/ppd/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-families/postpartum-wellness-initiative/pwi.html


2

• Saiba como medir sua pressão sanguínea ou temperatura em casa.

• Saiba como contar o número de movimentos fetais em casa, a partir de 27 semanas 
(terceiro trimestre).

• Saiba como verificar a fralda do 
seu bebê para verificar se está 
recebendo leite suficiente.

• Siga as práticas de sono seguro 
para bebês revisando as 
recomendações em Back to Sleep.

• Fale com um(a) enfermeiro(a) ou 
consultor em lactação se precisar 
de ajuda com amamentação em 
casa. Alguns serviços podem estar 
disponíveis gratuitamente.

• Participe de um novo grupo de apoio online para pais recentes ou amamentação.         
A seguir estão alguns grupos de apoio para começar: ZipMilk, em Norte de NJ, em 
Centro de NJ e em Sul de NJ.

• Considere opções de controle de natalidade. Durante as últimas quatro semanas de 
gravidez, fale com o seu(sua) médico(a) ou enfermeiro(a) sobre o que é melhor para você.

• Conheça New Mom Health e Sister Song para maiores informações sobre tópicos como 
recuperação, amamentação e dor nos seios, quando ligar para pedir ajuda, controle de 
natalidade e outros.

• Administre o estresse e a ansiedade trazidos pela pandemia com recursos do Centros 
de Controle e Prevenção de Doenças e NJ 2-1-1.

• Leia o Guia de Recursos de New Jersey para obter informações sobre locais de banco 
de alimentos, acomodações emergenciais e ajuda com problemas financeiros, e mais.

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/.

Gravidez durante a pandemia de COVID-19: Produtos e recursos de que você pode precisar 
durante e depois da gravidez

http://bit.ly/GovNJDOH
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://countthekicks.org
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://safetosleep.nichd.nih.gov
https://www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms/
https://www.zipmilk.org
https://www.zipmilk.org
https://www.partnershipmch.org/programs/support-group/
https://cjfhc.org/upcoming-educational-programs-2/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-providers/postpartum-wellness-initiative-for-south-jersey-test.html
https://www.bedsider.org/es/birth-control?show_locale_confirmation=true
https://newmomhealth.com
https://www.sistersong.net/events
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.nj211.org/covid-19-and-mental-health
https://61e720d5-96ee-4948-97a7-064ba19e83f6.filesusr.com/ugd/8ca7d9_96e063ee6aa34ddea6b2569647db59dc.pdf
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
http://bit.ly/GovHRSA

