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RESUMO

Introdução: Desde quando se recebe a notícia da gravidez, o momento
do parto é esperado com muita esperança e ansiedade pelas gestantes.
Com a pandemia de COVID-19, foram somados todos esses sentimentos a
incertezas e uma série de preocupações relacionado a saúde do binômio
mãe-filho. Objetivos: Descrever, por meio da literatura científica, acerca
do parto em tempos de pandemia. Método: Trata-se de uma revisão
integrativa realizada nas bases de dados LILACS, BDENF e MED LINE, além
de google acadêmico. Utilizando os descritores controlados e não
controlados cadastrados no DECS e MESH. A questão de pesquisa foi
organizada de acordo com a estratégia PICO, sendo: O que a literatura
traz a respeito do parto em tempos de pandemia de COVID-19? Após a
seleção, 14 artigos estruturaram os resultados. Resultados: Foi
evidenciado que em alguns lugares houve restrição de acompanhante no
momento do parto, porém é direito da gestante ter um acompanhante de
sua escolha (ambos utilizando máscara), além disso é recomendado a
diminuição da exposição, com a alta precoce. Em relação à via de parto, é
necessário avaliar as condições para decidir qual é a via adequada. Sobre
o contato pele a pele, caso a puérpera seja COVID positivo, esse contato
deve ser restrito para minimizar a transmissão para o bebê, apesar da
amamentação não ser contraindicada. Conclusão: Com a pandemia
houve mudanças nesse momento tão importante da vida da mulher,
houve modificações em relação ao uso de EPIs, ao acompanhante, tipo de
parto e o contato inicial com o bebê.
PALAVRAS-CHAVE: Infecções por Coronavirus. Obstetrícia. Parto.
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