
 

 

 

 

 

Secretaria Executiva da BVS Enfermería 
Escola de Enfermagem da UFMG 
Av. Prof. Alfredo Balena, 190 - Bairro Santa Efigênia 
CEP.: 30.130-100 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil 
Tel.: 3409-9862   E-mail: xicolana@ufmg.br / bvsenfermeria@enf.ufmg.br 

Uma iniciativa: 

VITRINE DO CONHECIMENTO: ENFERMAGEM E COVID-19 
PROJETOS DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO  

PAÍS DE ORIGEM: BRASIL 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM / UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 

REGISTRO DO PROTOCOLO EM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: CAAE: 30713420.4.0000.5208 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: GRUPO DE APOIO VIRTUAL AS GESTANTES E PUÉRPERAS NA PANDEMIA DA 
COVID -19 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: SHEYLA COSTA DE OLIVEIRA 

CURRICULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: LINK: http://lattes.cnpq.br/6978854882954692  

RESUMO:  
Os desafios impostos diante da pandemia da COVID 19 reafirmam a necessidade que todas as mulheres têm o direito 
de receber atenção qualificada. Enfermeiras obstétricas, obstetrizes e demais profissionais de saúde devem 
reconhecer o impacto da pandemia na saúde das mulheres e garantir o atendimento as suas necessidades (SOUZA, 
2020). Organismos nacionais e internacionais reconhecem a grávida em qualquer idade gestacional e as puérperas 
até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal) com condições e fatores de risco 
para complicações pela COVID-19 (BRASIL, 2020). O cenário de pandemia gera incertezas e o uso de tecnologias 
digitais com sistemas de orientação e suporte via telefone é uma estratégia relevante para decisões clínicas durante 
a gravidez e puerpério (RCGO, 2020). Em 21/03/2020 o grupo de enfermeiras obstétricas de Recife – PE criou um 
grupo de WhatsApp® para gestantes e puérperas durante a pandemia da COVID 19 com o objetivo de realizar 
teleorientações com relação aos desconfortos, sinais e sintomas de queixas obstétricas, identificar sinais da COVID 
19, acolher situações de ansiedade, medo e angustias e evitar a ida precoce a maternidade. O “Fale com a Parteira 
Pernambuco” realizam teleorientações centradas nas necessidades da mulher na perspectiva do autocuidado com 
foco na educação em saúde; a partir de embasamento cientifico e diretrizes de protocolos de saúde nacionais e 
internacionais. Após três meses de atividade foram realizados mais 2.300 teleantendimentos. O projeto “Fale com a 
Parteira PE” foi replicado para 07 cidades do Brasil.  

PALAVRAS-CHAVE: Telenfermagem; Infecções por coronavirus; Enfermagem obstétrica; Educação em saúde; 
Tecnologia da informação  
 

OBJETIVO GERAL:  
Analisar as ações de uma tecnologia digital como ferramenta da telenfermagem para mulheres grávidas e puérperas 
na pandemia da COVID -19 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Descrever o processo de criação de um grupo de WhatsApp® como uma ferramenta de apoio da telenfermagem 
com orientações para gestantes e puérperas na pandemia da COVID 19.  
- Investigar os motivos que fizeram as mulheres gestantes e puérperas buscaram o serviço de Teleorientações do 
“Fale com a Parteira PE” na pandemia da COVID-19.  
- Verificar a satisfação das gestantes e puérperas com relação ao apoio do grupo virtual na pandemia da COVID-19.  
- Conhecer a motivação das enfermeiras obstétricas de Recife–PE nas teleorientações no apoio as gestantes e 
puérperas na pandemia da COVID-19 . 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: 

http://lattes.cnpq.br/6978854882954692
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Uma iniciativa: 

O uso de uma tecnologia digital do tipo Whatsapp® como serviço de teleorientação realizado por enfermeiras 
obstétricas de Recife – PE para gestantes e puérperas na pandemia da COVID 19 contribuiu no autocuidado das 
mulheres e evitou a ida precoce as maternidades permitindo o isolamento social e o seu bem estar. 
 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Enfermeiras obstetricas e gestantes que participaram das 
teleorientações.  

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS:  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE  
 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS): 
@FALECOMAPARTEIRA. NA BIO DA PAGINA NO INSTAGRAN ENCONTRA-SE O LINK PARA TER ACESSO AO GRUPO DE 
WHATSAPP® 

CONTATO PÚBLICO: 
NOME:  SHEYLA COSTA DE OLIVEIRA  
E-mail:  SHEYLA.COLIVEIRA@UFPE.BR 

Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
 


