Gravidez e aleitamento materno
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Desde que surgiu o novo coronavírus SARS-COV-2, e este foi identificado como um problema de
saúde pública global, que se tem prestado uma atenção especial às grávidas e aos recémnascidos, nomeadamente aos potenciais efeitos adversos da COVID-19 na saúde da mulher e da
criança. Esta preocupação tem por base o conhecimento resultante das duas epidemias de
maior gravidade relacionadas com coronavírus que apresentam homologia genética e algumas
semelhanças clínicas ao SARS-CoV-2 (1-13). A primeira surgiu também na China, em 2002/2003,
e caracterizou-se por graves infeções respiratórias causadas pelo Severe Acute Respiratory
Syndrome – Coronavirus (SARS-CoV) (2). A segunda ocorreu em 2012, inicialmente no Médio
Oriente e foi denominada Middle East Respiratory Syndrome – Coronavirus (MERS-CoV) (2).
Estas epidemias demonstraram ter capacidade de causar graves complicações durante a
gravidez (12, 14), observando-se pior prognóstico nas mulheres grávidas quando comparadas
com mulheres não grávidas (1, 13). Na epidemia de 2002, 12 mulheres grávidas foram infetadas
com SARS-CoV, sendo que quatro das sete grávidas no primeiro trimestre tiveram abortamento
espontâneo (14). Do segundo ao terceiro trimestre, duas das cinco grávidas apresentaram
restrição de crescimento fetal e em quatro das cinco mulheres ocorreu parto pré-termo (um
espontâneo e três induzidos pela condição materna); 25% das grávidas morreram durante a
gravidez (14). Numa revisão sobre os desfechos da gravidez de 11 mulheres infetadas com
MERS-CoV, sete grávidas necessitaram de internamento em unidades de cuidados intensivos e
três morreram, sendo que destas apenas uma apresentava uma comorbilidade (asma);
ocorreram duas mortes fetais e três de nove recém-nascidos eram pré-termo (12). O risco
potencial de transmissão vertical (da mãe para o feto ou recém-nascido) do vírus SARS-COV-2
no período intrauterino, no parto e amamentação, tem sido também uma preocupação.
Em Portugal, ocorrem aproximadamente 86000 partos por ano, o que representa um
importante desafio de saúde individual e de resposta comunitária no que respeita às estratégias
de prevenção e gestão da COVID-19 em mulheres grávidas, pelo que é essencial informação,
aconselhamento e acompanhamento adequado.
Com a progressão da pandemia de COVID-19, inúmeros trabalhos científicos têm sido publicados
internacionalmente descrevendo infeções em grávidas, as suas características clínicas e os

desfechos perinatais observados. Contudo, ainda existem muitas incertezas e fatores
desconhecidos sobre o vírus SARS-CoV-2, exigindo uma atualização constante do conhecimento
sobre o tema. Neste capítulo, apresentaremos uma síntese do conhecimento acumulado até ao
momento, baseada em três revisões sistemáticas/meta-análises (15-17), cujos resultados estão
sumariados no Quadro 1. Alguns dados de publicações mais recentes, posteriores ao período de
inclusão das revisões, além de resultados específicos de Portugal, são também apresentados.

1. COVID-19 e gravidez
Atualmente, não há evidência de que o risco de contrair a infeção por SARS-CoV-2 seja maior
em mulheres grávidas comparativamente com a população em geral (18). No entanto, também
não é conhecida exatamente a frequência da infeção em grávidas em qualquer trimestre da
gravidez (19). A prevalência de infeção por SARS-CoV-2 é relativamente baixa [10%, intervalo
de confiança 95% (IC95%): 7%-14%] em grávidas e puérperas atendidas ou admitidas em
contexto hospitalar (15). Considerando o rastreio universal, a prevalência de infeção nesta
população é de 7% (IC95%: 4%-10%), comparando com 18% (IC95%: 10%-28%) quando
rastreadas apenas na presença de sintomas (15). Em hospitais com rastreio universal, uma
proporção elevada de mulheres com diagnóstico de COVID-19 era assintomática (74%, IC95%:
51%- 93%) (15).
Em Portugal, dados do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, revelaram que 12 das 103
grávidas admitidas no serviço de obstetrícia, entre 25 de março e 15 de abril de 2020, testaram
positivo (11,7%), das quais 11 estavam assintomáticas (10,7%) (20). Entre as 184 grávidas
admitidas para o parto no Hospital de S. João, no Porto, entre 19 de março e 4 de maio de 2020,
6,0% estavam positivas para SARS-CoV-2 (4,9% assintomáticas e 1,1% sintomáticas) (21). Dados
do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, demonstraram que das 428 grávidas admitidas (por
qualquer razão), entre 3 de abril e 31 maio de 2020, apenas duas testaram positivo para SARSCOV-2 (0,5%) e ambas estavam assintomáticas (22).
De facto, a maioria das grávidas infetadas pelo SARS-CoV-2 é assintomática e entre aquelas que
desenvolvem sintomas da doença, a maioria tem sintomas leves a moderados (15, 23), sendo os
mais reportados febre e tosse, surgindo com menos frequência dispneia, ageusia, mialgia e
diarreia (15, 16). Mulheres grávidas e puérperas têm menor probabilidade de apresentar
sintomas de febre e mialgia quando comparadas com mulheres não grávidas em idade
reprodutiva (15). No entanto, quando comparadas com adultos não grávidos, as mulheres

grávidas têm menor probabilidade de apresentar tosse, fadiga, dor de garganta, cefaleia e
diarreia (16).
Contudo, a COVID-19 pressupõe um risco acrescido em mulheres grávidas, tal como qualquer
outra infeção respiratória viral, uma vez que durante a gravidez ocorrem alterações
imunológicas e fisiológicas maternas, como alterações da imunidade mediada por células ou
alterações da função pulmonar que afetam tanto a suscetibilidade quanto a gravidade clínica
das pneumonias. Os dados disponíveis sugerem que mulheres grávidas com COVID-19 e
sintomáticas apresentam um risco aumentado de desenvolver doença mais grave, em
comparação com mulheres não grávidas (15, 24, 25). Estima-se que 13% das mulheres
grávidas/puérperas com COVD-19 desenvolvam doença grave (IC95%: 6%-21%) (15).
Revisões sistemáticas de estudos publicados até junho de 2020, indicam que 4 a 6% das
mulheres grávidas com COVID-19 são admitidas em unidades de cuidados intensivos (UCI),
sendo que 3 a 5% necessita de ventilação invasiva e cerca de 0,5% requer oxigenação por
membrana extracorporal (ECMO) (15, 17).
Um estudo de coorte retrospetivo do Grupo de Trabalho da COVID-19 da Associação Mundial
de Medicina Perinatal, publicado em 2021, que incluiu 388 mulheres grávidas com diagnóstico
laboratorial confirmado de infeção por SARS-CoV-2 durante a gravidez, entre 1 de fevereiro de
2020 e 30 de abril de 2020, em 72 unidades hospitalares de 22 países, verificou que 11,1% das
grávidas foram admitidas em UCI e 9,3% necessitaram de ventilação mecânica (26).
A meta-análise realizada pelo consórcio internacional “PregCOV-19 Living Systematic Review
Consortium” indica que as mulheres grávidas/puérperas com COVID-19 têm maior
probabilidade de serem admitidas em UCI [Odds Ratio (OR)=1,62; IC95%: 1,33-1,96] e de
necessitarem de ventilação invasiva (OR=1,88; IC95%: 1,36-2,60) e ECMO (OR=2,56; IC95%: 0,05131,60), comparando com mulheres não grávidas em idade reprodutiva (15). Importa salientar
que estes dados são consideravelmente influenciados pelo relatório do Centro de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América (USA) (28), bem como por estudos
descrevendo maioritariamente casos de mulheres grávidas admitidas em contexto hospitalar
por qualquer razão, com dados limitados sobre o início da gravidez e o pós-parto.
Os dados mais recentes do CDC, reportando 461825 casos de mulheres infetadas com SARSCoV-2, entre janeiro e outubro de 2020, das quais 6% estavam grávidas (n=23434), reforçam
estes dados, indicando existir um maior risco de admissão na UCI [10,5 vs. 3,9 por 1000 casos;
risco relativo ajustado (RRA)=3,0; IC95%=2,6-3,4], de necessidade de ventilação invasiva (2,9 vs.
1,1 por 1000 casos; RRA=2,9; IC95%=2,2-3,8) e ECMO (0,7 vs. 0,3 por 1000 casos; RRA=2,4;

IC95%=1,5-4,0), em mulheres grávidas, depois de ajustado para a idade, raça/etnia e condições
médicas (25).
Os fatores de risco para um curso de doença mais grave em grávidas com COVID-19 incluem
idade materna avançada, índice de massa corporal elevado, comorbilidades pré-existentes,
como diabetes, hipertensão arterial e doenças respiratórias, bem como condições específicas
da gravidez, como diabetes gestacional e pré-eclampsia (15).
As evidências sobre a mortalidade materna por COVID-19 são menos robustas, devido à menor
frequência de óbito, inferior a 1% (15, 17, 26). Uma meta-análise que comparou mulheres
grávidas com adultos não grávidos com diagnóstico de COVID-19, encontrou uma taxa de
letalidade de 11,3% (IC95%: 9,6%-13,3%) em mulheres grávidas e de 6,4% (IC95%: 4,4%-8,5%)
em pacientes adultos (16). No entanto, há duas limitações importantes nessa comparação: i) a
causa do óbito, sendo incluídos apenas óbitos por COVID-19 no grupo de comparação e óbitos
por qualquer causa nas mulheres grávidas; e ii) as características do grupo de comparação, com
55% de homens e com idade mais elevada (média de 51 anos vs. média de 33 anos em grávidas).
Os dados do CDC, comparando apenas casos de COVID-19 em mulheres, identificou maior risco
de morrer em grávidas do que em mulheres em idade reprodutiva (1,5 vs. 1,2 por 1000 casos;
RRA=1,7; 95%CI=1,2-2,4), mesmo após ajuste para idade, raça/etnia e condições médicas (25).
De acordo com uma meta-análise de estudos de coorte, comparando óbitos por qualquer causa
em grávidas/puérperas com COVID-19 e em grávidas sem COVID-19, o que poderia ser
considerado o grupo de comparação ideal, as grávidas com COVID-19 têm 18 vezes mais
probabilidade de morrer (IC95%: 1,00-327,83), sendo aqui a principal limitação a inclusão de
apenas um estudo do Reino Unido, tendo como grupo de comparação uma coorte histórica (15).
Uma revisão dos casos de mortes maternas devido à COVID-19 publicadas até 1 de julho de
2020, identificou 160 mortes em seis países, sendo que 22 foram documentadas em países de
elevado rendimento (França, Reino Unido, USA) e 138 em países de rendimento médio (Brasil,
Irão, México) (29). É de salientar que 77,5% de todas as mortes reportadas ocorreram no Brasil
(n=124) (29). Em Portugal, e de acordo com a informação disponível até ao momento, não se
registaram casos de óbitos entre mulheres grávidas. Considerando os resultados de maior
necessidade de internamento em UCI e de ventilação invasiva em grávidas com formas mais
graves de doença, é possível que a variação da taxa de letalidade em mulheres grávidas com
COVID-19 à escala global, reflita, em parte, o acesso e a qualidade dos cuidados prestados (30).

A proporção de parto por cesariana em grávidas com COVID-19 é elevada (15-17), mas a
evidência sobre a associação desta via de parto e a infeção pelo SARS-CoV-2 não é conclusiva.
Se, por um lado, uma meta-análise evidenciou uma maior frequência de cesarianas em grávidas
com COVID-19 (OR=3; IC95%: 2-5) (16), diferenças não significativas foram reportadas em outra
meta-análise que incluiu apenas estudos de coorte (OR=2,02; IC95%=0,67-6,10) (15). A ausência
de informações sobre as características das gravidezes que poderiam fundamentar a ocorrência
de cesariana por contraindicação ao parto vaginal, tais como cesariana prévia, patologia
materna e/ou fetal, complicações médicas da própria gravidez, dificultam a interpretação destes
dados. A recomendação atual é de que a decisão sobre o tipo de parto em grávidas com suspeita
de infeção ou com COVID-19, deverá ter em conta as caraterísticas clínicas maternas e fetais,
como em qualquer outra situação de gravidez, e não o facto de haver infeção, podendo ser
ponderada a realização de parto vaginal ou cesariana, exceto se a situação respiratória da
grávida implicar uma decisão emergente (31).
No que respeita ao efeito da infeção por SARS-CoV-2 no desfecho da gravidez, a informação
disponível mostra que as grávidas com COVID-19 têm aproximadamente três vezes mais
probabilidade de parto pré-termo (15, 16). A prevalência de parto pré-termo é de 17% (IC95%:
13%-21%) em grávidas com COVID-19, sendo que apenas 6% ocorre de forma espontânea (15).
A proporção de abortos, mortes fetais e neonatais é baixa (15-17), não existindo, até ao
momento, evidência de maior probabilidade de ocorrência de mortes fetais e neonatais em
grávidas com COVID-19, comparando com mulheres grávidas sem diagnóstico de COVID-19 (15).
Os recém-nascidos de grávidas com COVID-19 têm três vezes mais probabilidade de serem
admitidos numa unidade neonatal que aqueles nascidos de grávidas sem COVID-19 (OR=3,1;
IC95%=2,05-4,78) (15). Embora a maior parte dos estudos não apresente a indicação para o
internamento na unidade de neonatologia, este resultado pode refletir a maior proporção de
parto pré-termo em grávidas com COVID-19, mas também as práticas locais em vigor nas
unidades de saúde quer para assegurar o isolamento, quer para a monitorização da saúde do
recém-nascido. Uma meta-análise indica que 17% dos recém-nascidos de grávidas com COVID19 foram admitidos em UCI neonatais (IC95%: 11,0%-25,0%) (16).
Relativamente à possibilidade de transmissão vertical, ou seja, a transmissão do vírus SARS-CoV2 da mulher grávida ao feto ou ao recém-nascido (antes, durante ou após o parto), têm sido
publicados vários estudos desde o início da epidemia de SARS-CoV-2, no entanto, importa
salientar que há uma variabilidade considerável no tipo de material biológico analisado e no
momento da sua colheita. A meta-análise com maior número de grávidas indica uma frequência

baixa de transmissão vertical, de 5,3% (IC95%: 1,3%-16,0%) (16). Menos de 10% dos recémnascidos de grávidas com COVID-19 incluídas nessa revisão testou positivo para o SARS-CoV-2
(8,0%; IC95%: 4,0%-16,0%) (16). A presença do vírus SARS-CoV-2 foi já detetado em vários tipos
de material biológico (secreções vaginais, placenta, líquido amniótico, sangue do cordão), sendo
a maior positividade observada em amostras de placenta (12%) (16, 17).
Em Portugal, e de acordo com a informação publicada até ao momento, das 26 grávidas (1
gravidez gemelar) infetadas por SARS-CoV-2 no momento do parto (20-22, 32-37), foi detetada
também a presença do vírus em um nado-vivo (32) e em um feto-morto (37). A presença do
vírus SARS-CoV-2 no nado-vivo, com 34 semanas de gestação, foi confirmada por RT-PCR em
exsudados nasofaríngeos/orofaríngeos e numa amostra de sangue neonatal colhidos na
primeira meia hora de vida (32). Não foi, no entanto, realizada análise à placenta, líquido
amniótico e/ou sangue do cordão umbilical. Todas as amostras colhidas com 48 horas de vida
estavam positivas para SARS-CoV-2 (exsudado nasofaríngeo, secreções endotraqueais e lavado
nasal), com exceção da amostra de urina. Os resultados da RT-PCR para SARS-CoV-2
permaneceram

sempre
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cinco
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realizados
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nasofaríngeos/orofaríngeos entre o 23º e 50º dia de vida (32). Relativamente ao caso de morte
fetal intrauterina, esta ocorreu às 34 semanas de gestação, numa grávida de 19 anos infetada
com SARS-CoV-2, mas assintomática (37). A gravidez foi vigiada e não apresentava complicações.
Os resultados da biópsia pulmonar por RT-PCR revelaram que o feto estava infetado por SARSCoV-2, contudo, a placenta não foi testada (37).

2. COVID-19 e aleitamento materno
A evidência atual sugere que a possibilidade de transmissão do SARS-CoV-2 para o recémnascido através do leite materno é pouco provável. Uma revisão sistemática indicou que o vírus
SARS-CoV-2 foi detetado por RT-PCR em 4 amostras de leite materno de 92 recém-nascidos com
pelo menos uma amostra analisada (colheita das amostras realizadas imediatamente após o
nascimento até 15 dias de vida) e 5 amostras eram reativas para anticorpos IgM (17). Uma metaanálise reporta a presença do vírus SARS-CoV-2 em 5% das amostras (IC95%: 2%-11%) (16). Um
estudo que analisou 64 amostras de leite materno de 18 mães infetadas por SARS-CoV-2 em
período de amamentação (do nascimento aos 19 meses de vida), detetou apenas uma amostra
positiva para RNA do vírus SARS-CoV-2 por RT-PCR (38). No entanto, a cultura viral foi negativa
em todas as amostras, incluindo a amostra positiva por RT-PCR, não apresentando assim vírus
competente para replicação (38).
Sabe-se que a transmissão da mãe para o bebé no período pós-natal pode acontecer, uma vez
que a criança estará numa distância muito próxima da mãe durante o processo da
amamentação. No entanto, este risco é muito reduzido desde que sejam tomadas as devidas
precauções. Um estudo que incluiu 82 recém-nascidos de mães infetadas por SAR-CoV-2 e que
realizaram avaliação de seguimento, todos os recém-nascidos foram amamentados e testaram
negativo para o SARS-CoV-2 nas primeiras 24 horas de vida (39). As mães podiam praticar o
contacto pele a pele e amamentar na sala de parto, mas tinham que usar máscara cirúrgica
quando estivessem próximas do recém-nascido, bem como fazer a higiene adequada das mãos
antes de estabelecer o contacto pele a pele, da amamentação e dos cuidados de rotina (39).
Todos os recém-nascidos que foram testados aos 5-7 dias de vida (n=79) estavam negativos; dos
72 recém-nascidos testados aos 14 dias de vida, 70 apresentaram resultado negativo e dois
tiveram resultado inválido (como não manifestaram qualquer tipo de sintoma o teste não foi
repetido). De salientar que dos 82 recém-nascidos seguidos, 68 (83%) ficaram no mesmo quarto
com as suas mães, tendo as mães colocado a máscara cirúrgica e lavado as mãos e as mamas
antes de amamentar ou interagir com o bebé; 64 (78%) estavam ainda a ser amamentados nos
primeiros 5-7 dias de vida (39).
O aleitamento materno, pelos inúmeros benefícios que proporciona tanto para a mãe como
para o recém-nascido, é reconhecido como a melhor forma de alimentação da criança (salvo
raras exceções), protegendo-a contra várias doenças, inclusive infeções gastrointestinais e
respiratórias (40). Neste sentido, considerando os benefícios da amamentação e o facto de o
risco potencial de transmissão ser insignificante através do leite materno, não há indicação para

suspender a amamentação durante a pandemia de COVID-19 (27, 41). Recomenda-se que sejam
sempre tomadas as devidas precauções durante o período de amamentação para evitar uma
possível exposição e transmissão do vírus que pode ocorrer, principalmente, através de gotículas
ou secreções respiratórias. Assim, uma mãe sob investigação ou com COVID-19 pode iniciar e
manter a amamentação, desde que as suas condições clínicas o permitam, devendo, para isso,
tomar todas as medidas de prevenção e controlo para evitar a transmissão do vírus à criança
(27, 41).

Concluindo, considerando que a COVID-19 tem um potencial de risco acrescido para a grávida e
para a própria gravidez, é fundamental a prevenção da COVID-19 neste grupo específico, bem
como prestar particular atenção ao acompanhamento das grávidas diagnosticadas com COVID19, nomeadamente aquelas que têm fatores de risco para desenvolver doença mais grave. É
assim de extrema importância que as mulheres grávidas adotem ações preventivas para a
COVID-19 com grande intensidade (27, 28). Atualmente, os cuidados de prevenção da COVID19 em grávidas devem ser os mesmos definidos para a população em geral, isto é, devem
reforçar as medidas de proteção, como manter o distanciamento físico, usar máscara, lavar as
mãos com água e sabão várias vezes ao dia, ou desinfetar com solução assética de base alcoólica,
e, sobretudo, evitar contactos próximos com outras pessoas sempre que possível,
nomeadamente as que apresentem sintomas (27).
Importa ainda referir que não há dados sobre a eficácia e a segurança da vacinação em grávidas
e lactantes, já que os ensaios clínicos realizados até ao momento não incluíram estas populações
específicas. Assim, uma avaliação da relação risco-benefício da vacinação em mulheres grávidas
deve ser feita individualmente, tendo em conta os fatores de risco para formas mais graves da
doença e o risco de exposição ao SARS-CoV-2 (19).
Para o caso de grávidas com suspeita ou com infeção por SARS-CoV-2, estão disponíveis
recomendações internacionais para os profissionais e serviços de saúde (31, 41-45). Em
Portugal, no dia 30 de março de 2020, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu orientações para
a gravidez e o parto, incluindo medidas desde os cuidados pré-hospitalares até à assistência ao
parto (Orientação nº 018/2020, “Gravidez e Parto”, atualizada em 9/10/2020) (46). Em
novembro de 2020, a Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente
publicou um documento relativo à pandemia de COVID-19 e aos seus efeitos na saúde da grávida
e da criança (47).

Considerando o aparecimento relativamente recente da COVID-19, e do surgimento de novas
variantes do SARS-CoV-2 ainda com efeitos desconhecidos em mulheres grávidas, importa
salientar que as recomendações são dinâmicas, evoluindo à medida que se obtém mais
evidência científica.
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