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A gravidez não aumenta o risco de adquirir a infecção por SARS-CoV-2

em comparação com mulheres não grávidas da mesma idade.

A maioria das mães infectadas se recupera antes do parto mas pode 

ocorrer uma rápida deterioração clínica nas gestantes sintomáticas.

As manifestações clínicas são geralmente semelhantes às de

mulheres não grávidas.



Taxa mais alta de infecção por SARS-CoV-2 em mulheres

grávidas em comparação com adultos com idades semelhantes.

* Existem nos estudos dificuldades em distinguir os determinantes

comportamentais dos biológicos da susceptibilidade.
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A gestação piora o curso clínico de COVID-19 em comparação

com mulheres não grávidas da mesma idade.



Manifestações clínicas – sinais e sintomas

• Tosse: grávida 50,3% - não grávida 51,3%;

• Cefaleia: grávida 42,7% - não grávida 54,9%;

• Mialgia: grávidas 36,7% - não grávidas 45,2%;

• Febre: grávida 32,0% - não grávida 39,3%;

• Odinofagia: grávida 28,4% - não grávida 34,6%;

• Dispneia: grávida 25,9% - não grávida 24,8%;

• Anôsmia ou ageusia: grávida 21,5% - não grávida 24,8%;

• Outros sintomas: náuseas, vômitos, fadiga, diarreia e rinorreia: 10%.



Manifestações clínicas – achados laboratoriais:

• Níveis elevados de proteína C reativa: 49% por cento;

• Linfopenia: 33%;

• Leucocitose: 26%.

• Nível elevado de procalcitonina: 23%;

• Enzimas hepática anormais:15,4%;

• Trombocitopenia:6,6%;



Manifestações clínicas – achados pulmonares na TC de tórax.

• Opacidades em vidro fosco: 77%;

• Envolvimento pulmonar posterior:73%

• Envolvimento multilobar: 72%;

• Envolvimento pulmonar  bilateral: 69%;

• Distribuição periférica: 68%;

• Consolidação: 41%.



Sintomas mais prevalentes:

• Tosse: 20%;

• Dor de garganta: 16%;

• Dores no corpo: 12%;

• Febre:12%.

• O tempo médio para a resolução dos sintomas foi de 37 dias, mas os

sintomas persistiram por ≥8 semanas em 25% dos participantes.



Classificação da gravidade da doença 

● Infecção assintomática ou pré-sintomática - Teste positivo para SARS-CoV-2, 

mas sem sintomas;

● Doença leve - Quaisquer sinais e sintomas (febre, tosse, dor de garganta, mal-

estar, dor de cabeça, dor muscular) sem dispneia ou imagens anormais do 

tórax;

● Doença moderada - Evidência de doença respiratória inferior por avaliação 

clínica ou imagem e  SaO2 ≥94% no ar ambiente;

● Doença grave - FR> 30 respirações por minuto, SaO2 <94% no ar ambiente, 

proporção da pressão parcial de oxigênio arterial para a fração de oxigênio 

inspirado (PaO2 / FiO2) <300 ou infiltrados pulmonares> 50 por cento;

● Doença crítica - insuficiência respiratória, choque séptico e / ou disfunção de 

múltiplos órgãos.



Os fatores de risco mais frequentes para o desenvolvimento de

doença grave entre as gestantes: idade ≥35 anos, obesidade,

hipertensão e diabetes pré-existente.

Os testes diagnósticos utilizados na gestação são os mesmo que em

pessoas não grávidas.



• As características clínicas de COVID-19 se sobrepõem

substancialmente à influenza e outras doenças virais respiratórias.

Diagnóstico diferencial

• Pré-eclâmpsia com critérios de gravidade - HELLP.

• Cefaleia, doença cerebrovascular aguda e convulsões.



Complicações maternas:

• Distúrbios respiratórios - pneumonia, insuficiência

respiratória, síndrome do desconforto respiratório agudo;

• Distúrbios cardíacos - arritmias, lesão cardíaca aguda; 

• Complicações tromboembólicas.  



Complicações maternas:

• Insuficiência renal aguda;

• Doenças gastrointestinais e hepaticas;

• Doença psiquiátrica - transtornos de ansiedade, 

transtornos depressivos, transtorno de insônia, transtorno

de estresse pós-traumático.



Complicações maternas:

• Distúrbios neurológicos - Dor de cabeça, tontura, mialgia, 

alteração da consciência, distúrbios do olfato e paladar, 

fraqueza, derrames, convulsões;

• Distúrbios cutâneos - erupção cutânea

morbiliforme; urticária; lesões sacrais tipo pérnio; lesões

vasculares semelhantes a livedo e erupção vesicular 

semelhante à varicella.



• Taxas de mortalidade materna:  0,15% a 0,80%. 

• Mais alta do que em gestantes não infectadas;

Revisão sistemática, as chances de morte em estudos de gestantes 

com COVID-19 foram maiores do que em gestantes não infectadas 

(odds ratio [OR] 2,85, IC 95% 1,08-7,52), mas não maiores do que em 

mulheres não grávidas em idade reprodutiva com COVID-19 (OR 

0,96, IC 95% 0,79-1,118).

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Transmissão vertical 

• Raros casos bem documentados de provável transmissão vertical 

foram publicados. 



Infecção Congênita

• 5.000 grávidas com infecção por SARS-CoV-2 confirmada

em laboratório, 2,6% dos 610 bebês com resultados de

teste SARS-CoV-2 disponíveis tiveram um teste positivo.



Transmissão vertical

• Intra-útero – hematogênica;

• Intra-parto – ascendente;

• Período pós-natal precoce.



Transmissão vertical

• A transmissão pós-natal: leite materno ou de uma mãe infectada (ou 

outro cuidador) por meio de secreções respiratórias ou outras 

secreções infecciosas;

• Não haja evidências de efeito protetor da cesárea. 



Transmissão vertical – período de maior risco

• Infecção materna no terceiro trimestre e dentro de 14 dias 

após o parto.



Repercussões Obstétricas

• Infecção congênita / mal formações: Não foi relatado

um risco aumentado de anomalias congênitas. 



Repercussões Obstétricas

• Abortamento espontâneo:  não parece aumentar a 

frequência.



Infecção pelo Sars-CoV-2 & Gestação

Contextualizando

Repercussões Obstétricas

• Mortalidade fetal/neonatal.

• Fatores indiretos/desassistência?



Repercussões Obstétricas

• Restrição do crescimento fetal.

• A infecção materna está associado à má perfusão

vascular uteroplacentária.

.



Repercussões Obstétricas

• Prematuridade.

• Associação com febre e hipoxemia. 

• Iatrogenia?



Repercussões Obstétricas

• Cesáreas.

• Doença grave ou crítica.

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Prevenção

• As grávidas devem seguir as mesmas recomendações que as não grávidas 

para evitar a exposição;

• Está indicada a vacinação contra o SARS-CoV-2 para gestantes e puérperas.

• As vacinas contra SARS-CoV-2 que estão clinicamente disponíveis não contêm 

vírus que se replicam; assim, eles não causam doenças, mas podem ocorrer 

efeitos colaterais inespecíficos da ativação do sistema imunológico. 

• As vacinas não afetam a fertilidade e não é necessário atrasar a gravidez após 

a vacinação.

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Gestantes assintomáticas

• Avaliação do risco de desenvolver doença grave; 

• Monitoramento rigoroso de compensação respiratória;

• Controle de infecção;

• Orientar o auto-isolamento;

• Avaliar o  momento apropriado para a interrupção das precauções.

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Gestantes Sintomáticas

• Avaliar a gravidade da doença;

• Determinar a comorbidades subjacentes;

• Determinar a complicações da gravidez coexistentes;

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Profilaxia pré e pós-exposição 

• Nenhuma intervenção é conhecida por ser eficaz na prevenção de 

infecções;

• Recomendamos não tentar a profilaxia medicamentosa fora de um 

ensaio clínico.

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Anticorpos monoclonais - Avaliar

• Bamlanivimab-Etesevimab

- Gestantes  não hospitalizadas.

- casos leves/moderados com  riscos de progressão.

*Discussão dos benefícios potenciais e riscos teórico.

*A transferência placentária.

*Não foram realizados estudos não clínicos de toxicidade reprodutiva  

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Anticorpos monoclonais - Avaliar

• Casirivimab-Imdevimab

- Gestantes  não hospitalizadas.

- casos leves/moderados com  riscos de progressão.

*Discussão dos benefícios potenciais e riscos teórico.

*A transferência placentária.

*As implicações na gravidez não estão bem definidas. 

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Drogas antivirais  

• Remdesivir (atividade contra SARS-CoV-2 in vitro): os 

ensaios clínicos randomizados do medicamento excluíram 

as pessoas grávidas e amamentando.

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Terapia com plasma convalescente: 

• Pacientes hospitalizadas no início do curso da doença ou com 

imunidade humoral prejudicada.

• Evidências crescentes não sugerem nenhum benefício clínico. 

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Critérios para se instituir cuidados domiciliares 

• Gestantes com COVID-19 conhecido ou suspeito com doença leve, que  

não necessitam de cuidados em nível hospitalar e na ausência de 

problemas obstétricos; 

• Avaliar a capacidade de retornar prontamente ao hospital;

• Avaliar a capacidade de auto-isolamento.

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.

Gerenciando o Cuidado



Quando as gestantes devem procurar imediatamente assistência 

hospitalar:

• Quadro de dispneia;

• Febre persistente> 39 ° C, apesar do uso apropriado de anti-térmico;

• Incapacidade de tolerar hidratação oral e medicamentos;

• Dor torácica pleurítica persistente;

• Confusão mental;

• Complicações obstétricas;

• Frequência respiratória ≥20 a 24 respirações / minuto;

• Frequência cardíaca> 100 batimentos por minuto. 

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Assistência hospitalar:

• Gestantes com doença grave associada a comorbidades ou doença

crítica devem ser atendidas em um hospital preferencialmente com

serviços obstétricos e uma UTI para adultos;

• O tratamento do paciente crítico com pneumonia por COVID-19 é

semelhante ao de pacientes com quadro de insuficiência respiratória

aguda por outras causas.

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Gestantes em Unidade de terapia intensiva.

• A anticoagulação em dose profilática é recomendada apenas para gestantes 

grávidas hospitalizadas por COVID-19 grave;

• Emprego de corticoide: Dexametasona - Metilprednisolona?  Hidrocortisona?

• Controle da febre: AINES.

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Gestantes em Unidade de terapia intensiva.

• A saturação  periférica de oxigênio (SpO2) deve ser ≥95%;

• A pressão parcial de oxigênio (PaO2) >70 mmHg;

• Posição lateral esquerda é uma alternativa a posição prona;

• Hipercapnia permissiva (PCO2 <60 mmHg) e oxigenação por 

membrana extracorpórea (ECMO), se indicada, não parecem ser 

prejudiciais ao feto.

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Momento do parto.

• Individualizado com base no estado materno;

• Para pacientes assintomáticas ou levemente sintomáticas com ≥39 semanas de 

gestação, o parto pode ser considerado para diminuir o risco de piora do estado 

materno antes do início do trabalho de parto espontâneo.

• Para a maioria dos pacientes <39 semanas com COVID-19 e doença não grave 

que não têm indicações médicas / obstétricas para o parto imediato, o parto não 

é indicado;

• Doença não grave: parto programado após o isolamento, minimizando a 

necessidade de uso de equipamento de proteção individual e o risco de 

transmissão pós-natal para o recém-nascido.

Gerenciando o Cuidado

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Momento do parto. Doença grave / crítica  

• Não está claro se a doença respiratória da mãe melhorará com o parto e o risco 

de transmissão pós-natal na sala de parto quando os sintomas maternos são 

agudos; 

• A imunidade passiva do recém-nascido podem não ter tido tempo de se 

desenvolver; 

• O aumento do consumo de oxigênio e a redução da capacidade residual 

funcional, (são normais na gravidez), podem facilitar a deterioração materna em 

pacientes com pneumonia;

• A distensão uterina excessiva devido à gestação múltipla ou polidrâmnio grave 

no terceiro trimestre pode comprometer ainda mais a função pulmonar

Gerenciando o Cuidado

VS

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Havendo disponibilidade de testes, todas as gestantes devem ser

testadas no momento do parto ou dentro de 72 horas de uma admissão

programada;

Não existe contraindicação para a  indução planejada do parto ou 

cesárea eletiva de mulheres assintomáticas.

Durante o parto devem ser realizadas Intervenções para o controle de

infecção para reduzir a transmissão de SARS-CoV-2;

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Cesárea não parece reduzir o já baixo risco de infecção neonatal.

O manejo do parto não sofre alteração.

A via de parto na gestante com infecção pelo SARS-CoV-2 é obstétrica, 

devendo-se considerar a condição materna e complicações fetais.

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



Presença de febre intraparto ou pós-parto, deve ter como diagnóstico 

diferencial  Covid-19.

O emprego de um anestésico neuroaxial é preferido a outras opções

para o tratamento da dor do parto porque fornece boa analgesia e,

portanto, reduz o estresse cardiopulmonar causado pela dor e

ansiedade.

Gestantes intubadas e que tenham desencadeado o trabalho de parto

em UTI a cesárea possui indicação.

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



A anticoagulação em dose profilática é recomendada para pacientes grávidas / 

pós-parto hospitalizadas por COVID-19 grave e descontinuada quando a 

paciente recebe alta.

Devem ser realizados exames laboratoriais e de imagens do tórax orientados 

pela evolução do gestante.

Para gestantes com doença moderadamente grave deve-se realizar o

monitoramento contínuo da oximetria de pulso durante as primeiras 24 horas ou

até a melhora dos sinais e sintomas.

Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al.



• As mães com COVID-19 não devem ser separadas de seus bebês;

• O risco do RN adquirir SARS-CoV-2 da mãe é baixo;

• Não existe diferença no risco de infecção neonatal se o recém-

nascido for cuidado em um quarto separado ou permanecer no

quarto da mãe;

• As mães devem usar máscara e higienizar as mãos durante o

contato com seus bebês.



• A amamentação deve ser incentivada.

• Os anticorpos maternos COVID-19 induzidos pela vacinação materna podem

passar para o leite materno e podem ter efeitos protetores.

• A transmissão por gotículas de mães infectadas para seus bebês

pode ocorrer por meio de contato próximo durante a

amamentação. As mães podem tomar precauções para evitar isso

realizando a higiene das mãos e dos seios e usando uma máscara

facial.



• Pacientes com diagnóstico de COVID-19 podem ter RNA de SARS-

CoV-2 detectável em amostras do trato respiratório superior por

semanas após o início dos sintomas;

• A detecção prolongada de RNA viral não indica necessariamente

infecciosidade prolongada;

• Esses pacientes geralmente apresentam baixa infecciosidade.



Grato pela Atenção


