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Os efeitos da pandemia de Covid-19 têm exigido esforços globais para o seu
enfrentamento, tendo em vista as suas graves consequências sociais e
econômicas, que afetam, direta e indiretamente, a saúde da população. Os
novos arranjos na organização dos serviços de saúde, com a redefinição de
prioridades assistenciais resultantes dessa crise sanitária, e os problemas
logísticos na oferta de insumos e medicamentos, afetados pelas políticas de
restrição de fluxo de pessoas e de mercadorias no mundo, aprofundam os
desafios para garantir saúde sexual e direitos reprodutivos, especialmente
para grupos mais vulneráveis.
As dificuldades na oferta de ações de planejamento familiar e da realização
de atendimentos eletivos de saúde reprodutiva, o direito ao aborto seguro,
bem como os desafios impostos na atenção pré-natal, na realização do parto
e nos cuidados pós-parto em tempos de pandemia, serão as principais
questões a serem discutidas na sétima edição do Boletim CoVida, que tem
como tema Saúde e Direitos Reprodutivos no Cenário da Covid-19.
Este Boletim foi produzido a partir do relatório Saúde e Direitos Reprodutivos
no Cenário da Covid-19, elaborado pelo “Grupo de síntese de evidências
sobre estratégias de controle e os efeitos das iniciativas de contingência” da
Rede CoVida. Além de apresentar uma síntese das principais evidências
científicas, o Boletim ainda faz algumas recomendações a gestores e
profissionais de saúde acerca de cuidados relacionados à saúde sexual e à
saúde reprodutiva das mulheres.

¹ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200527-covid-19-sitrep-128.pdf?sfvrsn=11720c0a_2
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1 DIREITOS REPRODUTIVOS
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Serviços relacionados à saúde reprodutiva, incluindo cuidados durante a
gestação e o parto, devem ser mantidos ativos durante o
enfrentamento da pandemia de Covid-19, segundo recomendações da
Organização Mundial da Saúde (OMS)³. Juntamente com a OMS, o Fundo
das Nações Unidas para a População (UNFPA) e outras instituições
declararam que a contracepção e a assistência ao aborto seguro são
essenciais em tempos de pandemia. Essas iniciativas destacam que,
para além de aspectos clínicos relacionados à saúde sexual e
reprodutiva (SSR), outros serviços também serão afetados pela
pandemia da Covid-19, tais como: contracepção e planejamento
reprodutivo; assistência a pessoas com HIV e outras ISTs; aborto, prénatal e parto. Além disso, já existem evidências do aumento das
ocorrências de violência de gênero e doméstica (5) desde o início da
pandemia e da campanha "Fique em casa".
1.1 IMPACTOS DA PANDEMIA NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE
REPRODUTIVA
Os países asiáticos são os principais produtores de contraceptivos do
mundo e, nessa pandemia, as medidas de distanciamento social e a
restrição do fluxo de pessoas e de mercadorias pelo mundo, medidas
adotadas para tentar conter a disseminação do novo coronavírus,
afetam diretamente a produção e a distribuição desses itens. Segundo
Riley e colaboradores (2020), haverá interrupção da fabricação de
produtos farmacêuticos componentes de métodos contraceptivos e dos
próprios métodos, como preservativos e Dispositivo Intrauterino (DIU)
(6).
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Outros fatores que prejudicam o acesso aos serviços de planejamento
reprodutivo são a diminuição da renda ocasionada pela recessão
econômica e o receio de contaminação em transportes públicos ou no
próprio serviço de saúde (7,8). Segundo dados da International Planned
Parenthood Federation (IPPF), até 9 de abril de 2020, 5.633 clínicas e
centros de atendimento de planejamento reprodutivo haviam sido
fechados em 64 países devido à pandemia da Covid-19, o que
representa 14% do total de pontos de entrega de anticoncepcionais da
IPPF em 2018. Os países mais afetados foram Paquistão, El Salvador,
Zâmbia, Sudão, Colômbia, Malásia, Uganda, Gana, Zimbábue, Sri Lanka e
Alemanha.
Esse padrão de declínio do acesso a serviços de
planejamento reprodutivo já foi observado em outras
epidemias, como a de Ebola, na África Ocidental (9)(12), e
pode ter graves consequências, como o aumento de
gravidezes não pretendidas, a busca por abortos inseguros e
o aumento da mortalidade materna. Nesse sentido, é
necessário que os governos mantenham os programas de
saúde reprodutiva, fortaleçam a cadeia de suprimento dos
métodos contraceptivos, melhorem o acesso às informações
sobre os serviços de SSR, descentralizem a distribuição dos
métodos e permitam sua disponibilização sem receita
médica (6).

Outra questão emergente é a implementação de novos modelos de
atendimento remoto, como a telemedicina, permitida no caso do Brasil,
pela portaria nº 467, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde.
Essa estratégia contempla o atendimento pré-clínico, de suporte
assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico, por meio de
tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do SUS, bem como
na saúde suplementar e privada.
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Poucas informações de cunho científico têm sido encontradas sobre a
situação da Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) na América Latina no
período da pandemia. Em 16 de abril de 2020, uma organização de mídia
jornalística da América Latina chamada ‘Gênero e Número’ divulgou um
boletim com um resumo de como alguns países da região estão
vivenciando a nova realidade (10)(13). O posicionamento dos países vai
desde a instalação de serviços de atendimento por vídeo chamada e da
aceleração do processo de aborto legal até a negação da pandemia.
Segundo a diretora da Ipas da América Central e México, nesses países, a
legislação é conservadora, o sistema de saúde é frágil, não prioriza as
mulheres e a situação é agravada durante a pandemia.
Na América do Sul, em países como Chile e Brasil, as iniciativas estão
focadas na atenção à violência doméstica durante o distanciamento
social sem abordagem sobre os direitos reprodutivos. Na Argentina, os
governos de províncias, tanto de esquerda como de direita, mobilizaram-se para garantir os direitos sexuais e reprodutivos às mulheres,
assegurando o acesso aos anticoncepcionais e ao aborto legal. Em nível
nacional, foi criada uma central telefônica gratuita para tirar as dúvidas e
receber denúncias de não cumprimento do aborto legal.
No Brasil, a situação parece ser distinta. Ainda em abril de 2020, a Rede
Médica pelo Direito de Decidir (11)(14) lançou uma nota recomendando às
autoridades de saúde brasileiras que mantenham em funcionamento os
programas de planejamento reprodutivo no SUS. A Rede clama aos
gestores e aos ginecologistas que organizem os serviços de modo a
evitar o deslocamento e aglomeração das mulheres em busca de
contraceptivos e destaca que é possível realizar aconselhamento remoto.
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Nesse cenário, o Ministério da Saúde brasileiro demorou a assumir uma
posição oficial sobre o tema. Em Notas Técnicas, o atendimento à mulher
durante a pandemia da Covid-19 foi, inicialmente, reduzido ao ciclo
gravídico puerperal (1, 12, 13)(1,15,16). No dia 1º de junho, foi lançada a Nota
Técnica do Ministério da Saúde que reconheceu como essenciais os
serviços de saúde sexual e reprodutiva, entre eles os de abortamento
seguro para os casos previstos em Lei. Essa Nota Técnica reforçou ações
já previstas na Política de Atenção Integral à Saúde das Mulheres e
reiterou a importância da continuidade dos serviços já prestados (14)(17).
No entanto, três dias depois, o Ministério da Saúde informou que o
documento foi indevidamente veiculado, que a nota não foi demandada
nem apreciada pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde (15)(18) e
exonerou dois funcionários, coordenadores de Saúde da Mulher e de
Saúde do Homem. Diante dessa situação, diversas organizações da
sociedade civil, como a Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), o Centro Feminista de Assessoria
(Cfemea), juntamente com o Grupo Curumim Gestação e Parto e o
Observatório de Sexualidade e Política (SPW-Abia), e o GT de Gênero da
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), posicionaram-se
contrariamente às ações tomadas pelo governo e à retirada da nota,
reforçando a importância da manutenção dos serviços de saúde sexual e
reprodutiva e o endosso dessa manutenção pelo governo.

1.2 USO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS
Um trabalho que revisou guias, recomendações e consensos de diversas
associações e organizações de saúde, incluindo as de ginecologia e
obstetrícia, apontou que a maioria delas consideram a contracepção como
um serviço de saúde essencial que deve ser mantido durante a pandemia
(4).
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Nesse contexto, recomenda-se o incentivo à contracepção de alta
eficácia e de longa duração (DIUs e implantes) (11)(14). Outro ponto a ser
destacado é a possibilidade de dispensação de contraceptivos para um
período maior de uso (6).
Essa mesma revisão indica que se deve recomendar às mulheres que já
utilizam anticoncepcionais hormonais combinados e pílulas de
progestágenos, sua continuidade por seis a 12 meses, sem a necessidade
de aferição do índice de massa corporal e da pressão arterial durante a
pandemia (4).

Para usuárias de contraceptivos de longo prazo, recomenda-se
prolongar seu uso para evitar a busca por serviços de saúde. Para novas
usuárias, as recomendações são as consultas via telessaúde, os serviços
de planejamento reprodutivo com avaliação remota e a adoção de
contracepção hormonal (pílula combinada ou progesterona apenas) ou
autoinjetável, por seis a 12 meses. Existem evidências limitadas de que o
DIU pode ser válido por dois anos além da data indicada. No entanto,
todas associações e instituições concordam que o DIU não deve ser
removido, a não ser que ocorram eventos adversos ou no caso de a
mulher desejar engravidar (4). O acesso à contracepção deve ser feito
por meio de consultas e prescrição remota, inclusive para contracepção
de emergência. Deve-se evitar, ao máximo, o contato interpessoal (4)
1.3 TRANSMISSÃO SEXUAL DO SARS-COV-2
Embora ainda não existam evidências sobre a transmissão sexual do
SARS-CoV-2, recentes estudos têm indicado a necessidade de vigilância
em relação a essa possibilidade. A exemplo dos vírus Zika, Ebola e
Marburg, uma revisão de literatura identificou que um total de 27 vírus
podem ser encontrados no sêmen (51)(19).
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A presença de vírus no sêmen pode aumentar o risco de transmissão
sexual, de infecção embrionária, de doença congênita, de aborto
espontâneo e de efeitos nos modelos epidemiológicos e de transmissão
das doenças. Para o homem, a presença de vírus no trato reprodutivo
pode aumentar a exposição a Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)
e reduzir a fertilidade (51)(19).
Embora existam evidências de que um receptor utilizado pelo SARS-CoV2 seja expresso em quantidades abundantes nos testículos (52,53)
(20,21), o tema da detecção do vírus no sêmen ainda produz alguns
questionamentos. Estudo prévio, incluindo pacientes sintomáticos, em sua
maioria, não identificou RNA viral no sêmen, após o desaparecimento dos
sintomas da doença (53-55)(22–24). No entanto, outro estudo realizado
na China mostrou que, dos 38 pacientes positivos para SARS-CoV-2, seis
tiveram resultados positivos para SARS-CoV-2 na amostra de sêmen.
Para esses pacientes com presença do vírus no sêmen, dois foram de
pacientes em recuperação (grupo total nessa fase era de 23) e quatro
foram do grupo de pacientes que estava em fase aguda da infecção (de
um grupo de 15 homens nessa fase).
Considerando as similaridades entre o SARS-CoV-2 e o vírus influenza,
Yakass e Woodward (2020) questionam se, mesmo na ausência de casos
registrados de contaminação viral por sêmen congelado, devemos aceitar
o risco “baixo” de contaminação e manter o processo de criopreservação
de amostras de sêmen, para posterior uso em reprodução assistida. Esses
autores sugerem que seja adotada a máxima precaução para a criobase,
com adoção de dispositivos altamente seguros e recipientes criogênicos
segregados, considerando-se os potenciais riscos de contaminação
associados ao envio de amostras criopreservadas entre clínicas (56)(26).

12
Nesse sentido, as autoridades italianas determinaram que, mesmo na
ausência de evidências, todos os doadores de sêmen deveriam ser
investigados para sintomas respiratórios e histórico de viagens para
áreas de alto risco. Doadores com histórico de viagem deveriam
aguardar duas semanas após o retorno e aqueles com sintomas
respiratórios deveriam aguardar até duas semanas após o fim dos
sintomas (57)(27).
Além do RNA do SARS-CoV-2 no sêmen, outro resultado que suscita
dúvidas quanto à possível transmissão sexual do vírus é o achado desse
material genético em swabs anais, em repetidos estudos, incluindo de
pacientes assintomáticos (58-61)(28–31).
Assim, ainda que não haja evidência de transmissão sexual do vírus,
recomendamos ser prudente usar o preservativo, mesmo em relações
estáveis e exclusivas, e o adiamento de gravidezes planejadas.
1.4 REPRODUÇÃO ASSISTIDA
No Brasil, em abril de 2020, a Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), seguindo outras entidades,
recomendou a suspensão de novos ciclos de tratamento de fertilização
assistida. Entre eles estão a indução de ovulação, a inseminação
intrauterina (IUI), a fertilização in vitro (FIV) e a preservação de gametas
não urgentes, os quais têm sido adotados pela maioria das clínicas
brasileiras. Recomendou-se também o encerramento de ciclos iniciados
com o congelamento de embriões e óvulos (16,17)(32,33), com exceção às
pacientes oncológicas, com baixa reserva ovariana ou idade avançada e
que pretendem preservar sua fertilidade. Segundo a Sociedade Europeia
de Reprodução Humana e Embriologia (ESHRE), essa recomendação
pretende:
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i) evitar complicações durante o tratamento de reprodução assistida e
gravidez;
ii) evitar complicações relacionadas à SARS-CoV-2 durante a gravidez;
iii) atenuar o risco desconhecido de transmissão vertical de pacientes
positivos para SARS-CoV-2;
iv) apoiar a realocação necessária dos recursos de saúde; e
v) respeitar as recomendações atuais do distanciamento social (18)(34).
Contudo, deve-se considerar o sofrimento relacionado ao custo
emocional e financeiro devido à interrupção ou postergação do
tratamento de fertilidade. Estudo realizado nos Estados Unidos, após o
início da pandemia, que entrevistou 518 pacientes atendidos em um
hospital para tratamento de fertilidade, mostrou que 49% deles
escolheram iniciar um novo ciclo. Além disso, 85% dos entrevistados
relataram que ter seu ciclo de tratamento de fertilidade cancelado foi
considerado de moderado a extremamente perturbador, com 22% deles
igualando o cancelamento do ciclo como o equivalente a perder um filho
(16)(32).
Um diagnóstico de infertilidade pode produzir significativas
consequências psicológicas entre homens e mulheres, e o cancelamento
de um tratamento deste tipo acaba sendo um fator a mais para essa
carga emocional. A suspensão do tratamento em curso ou mesmo sua
iniciação (em casos excepcionais), deve ser combinada com as
pacientes, informando-as sobre os possíveis riscos relacionados à
infecção por SARS-CoV-2 durante a gestação. Deve-se oferecer às
pacientes a possibilidade de escolha, avaliando-se caso a caso e
ponderando-se riscos e benefícios.
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1.5 SERVIÇOS DE ABORTO EM TEMPOS DE PANDEMIA
A pandemia da Covid-19 tem exposto a vulnerabilidade dos serviços de
aborto no mundo. Apesar das ameaças de reversão da legalização e
restrição do acesso ao aborto seguro não serem uma novidade (21)(40),
nem serem restritas ao contexto da pandemia, elas trazem maior
preocupação no atual momento em que as mulheres estão ainda mais
expostas à gravidez não pretendida (22,23) (41,42).
Em países onde o aborto é legalizado em amplas situações, a
compreensão de que, se não for praticado de forma terapêutica (para
salvar a vida da gestante, preservar sua saúde física e/ou mental,
quando a gravidez resulta em fetos com enfermidades gravíssimas ou
incompatíveis com a vida), trata-se de um aborto eletivo. O termo
eletivo, em geral, é usado para procedimentos em saúde que podem ser
agendados e planejados com antecedência e, se necessário,
postergados. Desse modo, no contexto da Covid-19, existem indicações
para que procedimentos eletivos sejam adiados e somente realizados
quando houver maior segurança.
No entanto, no caso do aborto, o adiamento implica em aumento da
complexidade procedimental; maiores riscos associados à saúde física
e mental das mulheres; custos mais elevados para o sistema de saúde;
e inviabilização de sua realização, por impedimentos legais e éticos,
dependendo do estado ou país considerado (22)(41). Estima-se que, em
função das restrições vigentes por conta dessa pandemia, 10% dos
abortos seguros no mundo serão convertidos em inseguros, resultando
em um adicional de 3,3 milhões de abortos inseguros e mil mortes
maternas em um ano (6).
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Quando o aborto cirúrgico é a única opção, deve-se evitar o máximo
de contato. Nesse sentido, ações de educação e aconselhamento
devem ser ofertadas via telemedicina e, no dia do procedimento, para
se evitar a contaminação pela Covid-19, deve ser assegurada a
restrição do número de pessoas presentes na sala de procedimentos,
uso adequado de EPI e descontaminação do local pós-procedimento.
As mulheres também devem usar máscara e desinfetar as mãos. É
recomendado evitar a anestesia geral. As consultas de retorno devem
ser realizadas prioritariamente por meio da telemedicina (4).
As consequências da interrupção da oferta de serviços de aborto
podem ser desastrosas, a curto e longo prazos. Existem relatos no
Texas, Estados Unidos, de mulheres que, durante o período em que os
serviços de aborto ficaram suspensos, planejavam pegar um vôo ou
dirigir ao longo da noite para acessar serviços em outros estados,
expondo-se ao risco de contrair a Covid-19, mesmo sem garantia de
que as clínicas nos estados vizinhos estariam abertas ou recebendo
novas pacientes. Além disso, outras mulheres tentaram, sem sucesso,
obter pílulas abortivas, uma vez que o suprimento de companhias
farmacêuticas indianas estava se tornando escasso por conta da
pandemia (23)(43).
Essa proibição do acesso a serviços de aborto pode penalizar
especialmente mulheres pobres e de grupos minoritários (negras,
indígenas, imigrantes, latinas). Não podendo acessar os serviços no
tempo oportuno, essas mulheres serão obrigadas a seguir com uma
gravidez que, por diferentes motivos, não foi pretendida, ou irão
recorrer ao aborto inseguro, realizado por pessoas não qualificadas e
em ambientes insalubres, contribuindo para a ocorrência de desfechos
negativos, como a mortalidade materna ou o acometimento de
sequelas.
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Por outro lado, organizações internacionais como o Fundo de População
das Nações Unidas (UNFPA), OMS e outras da área de saúde sexual e
reprodutiva, reconhecem ser essencial a manutenção da assistência ao
aborto em tempos de pandemia (4). De acordo com o que é preconizado
por essas instituições, uma revisão narrativa da literatura científica
mostrou que, para gestações de até 12 semanas, é indicada a realização
de aborto medicamentoso autoinduzido, sem testagens prévias, com
orientações
e
aconselhamento
fornecidos
via
teleconferência/telemedicina. Não existe protocolo para gravidezes
acima de 12 semanas.
1.5.1 ABORTO NO BRASIL
No Brasil, onde o aborto é permitido apenas em três situações – para
salvar a vida da gestante, em gravidez decorrente de estupro, ou
quando o feto é anencéfalo –, a principal referência de aborto legal de
São Paulo, o Hospital Pérola Byington, suspendeu, do dia 26 a 30 de
março, o serviço de interrupção da gravidez dos casos previstos por lei,
para redirecionar esforços ao combate da Covid-19. Porém, os
atendimentos foram retomados após intervenção do Ministério Público e
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (24)(48). No entanto, um
levantamento da ONG ‘Artigo 19’, das revistas ‘Az Mina’ e ‘Gênero e
Número’ indicou que, dos 76 hospitais que realizavam aborto em 2019,
somente 55% estavam em funcionamento durante a pandemia. Diante
dessas interrupções, a Rede Médica pelo Direito de Decidir se posicionou
de forma contrária, defendendo a manutenção dos escassos serviços de
aborto previstos por lei no Brasil durante a pandemia (14).
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Essa mesma Rede também propôs algumas medidas que poderiam ser
tomadas no âmbito do país para minimizar os riscos para as mulheres
em tempos de isolamento, como a aprovação do registro da
mifepristona junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
do aborto medicamentoso autoinduzido (extra-hospitalar); a
regulamentação da aspiração manual intrauterina como procedimento
ambulatorial; a regulamentação da telemedicina para os serviços de
aborto legal; a regulamentação do aborto cirúrgico no segundo trimestre
(em locais onde haja especialista para tal); e a manutenção dos serviços
de planejamento reprodutivo, especialmente de inserção de novos
dispositivos intrauterinos (14).
Após a polêmica causada em torno do lançamento e suspensão da Nota
Técnica Nº 16/2020 do MS (14,15) (17,18), não houve um novo
posicionamento oficial do Ministério de Saúde quanto ao reforço e
manutenção dos serviços de aborto legal durante a pandemia. A
Febrasgo, no documento intitulado “Protocolo de Atendimento ao Parto,
Puerpério e Abortamento durante a Pandemia da Covid-19”, traz
orientações referentes aos procedimentos que devem ser adotados em
caso de aborto, mas sem fazer distinção entre aborto espontâneo e
provocado (25)(49). Além disso, nesse documento, não há reforço à
oferta de planejamento reprodutivo e de contracepção, após realização
do procedimento, como preconizado por organismos internacionais.

2 PRÉ-NATAL, TRANSMISSÃO VERTICAL E
PARTO
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O acesso à atenção pré-natal requer a criação de novas estratégias
nos serviços de atenção primária à saúde para a oferta de um
cuidado seguro e de qualidade. Quando se trata de um pré-natal de
alto risco, os cuidados devem ser ainda maiores, haja vista que o
comparecimento às consultas e exames podem aumentar os riscos de
contaminação. Da mesma forma, o momento do parto em instituições
de saúde exige instalações e equipes exclusivas, com sistemas de
proteção para que as mulheres e seus recém-nascidos não se
contaminem. Deparar-se com mulheres grávidas com infecção
confirmada por Covid-19, muitas delas nas últimas semanas da
gestação, requer equipes cientes dos protocolos e dispostas a
enfrentar o desafio de tratar mãe, feto e neonato, visando o melhor
desfecho obstétrico e perinatal.
2.1 A ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL
A OMS recomenda a manutenção dos
cuidados pré-natais de qualidade durante o
período da pandemia (26)(50). O Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
sugere, neste momento, modos alternativos d
assistência pré-natal, com consultas por
telefone, quando possível, e presenciais,
quando necessário, de modo a proteger a
gestante e a equipe de saúde de contaminação, mas levando-se em
consideração as condições de risco gestacional avaliadas
individualmente.
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No Brasil, as recomendações incluem o atendimento presencial
garantido a todas as gestantes assintomáticas e sem risco
epidemiológico, o adiamento de duas semanas da consulta de mulheres
sintomáticas, se possível, ou atendimento em local especial, caso a
necessidade se imponha (27).
A Atenção Primária deve monitorar todas as grávidas com síndrome
gripal, viabilizando a comunicação e a orientação rápida em caso de
agravamento dos sintomas. Essas recomendações sugerem ainda,
alternativamente, a utilização de consultas domiciliares ou em locais
especiais para gestantes assintomáticas (27)(51). O MS incluiu as
gestantes e puérperas nos grupos de risco para a Covid-19, por analogia
ao que aconteceu na pandemia de Influenza A - H1N1, ressalvando não
haver estudo específico conclusivo (28)(52).
Recomenda-se que instituições médicas que prestam cuidados às
gestantes durante o período da pandemia estabeleçam canais “livres de
doença”. Com o intuito de reduzir a infecção cruzada, programas de
assistência médica remota, com atendimentos telefônicos, online ou
domiciliares devem ser estimulados, incluindo consultas e orientações
para as gestantes. Consultas e exames presenciais para as gestantes de
alto risco ou com complicações devem ser mantidas. Nesse sentido,
alguns países adaptaram normas e mudaram regulações para permitir a
realização de consultas via telessaúde (30-34) (54–58).
À medida que a pandemia avança rapidamente, é fundamental que as
equipes de saúde que trabalham em serviços dedicados ao atendimento
de gestantes com a Covid-19 se mantenham atualizadas.
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No que se refere à condução clínica do pré-natal, a International
Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), através do seu Global
Interim Guidance on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) During
Pregnancy and Puerperium, sugere o pré-natal rotineiro com ênfase no
monitoramento do crescimento fetal, quantidade de líquido amniótico e
anatomia fetal para mulheres que apresentaram quadro da Covid-19 nos
primeiros trimestres de gestação (36)(60). Monitorar a ocorrência de
desordens hipertensivas da gravidez e diabetes gestacional, que são
consideradas comorbidades associadas aos quadros mais graves da
Covid-19, é de particular importância.
No contexto da pandemia, racionalizar a utilização da ultrassonografia
permite a melhor alocação deste recurso propedêutico e assegura que o
cuidado continue a ser oferecido com segurança a mulheres que
apresentam risco de complicações precoces da gravidez.

Por isso, a Sociedade Internacional de Ultrassom em
Obstetrícia e Ginecologia (ISUOG), considerando a
inevitável diminuição da capacidade de atendimento e
visando estabelecer prioridades e organizar a oferta do
serviço, sugere classificar as pacientes em uma das três
situações: i) exames que precisam ser feitos sem
demora; ii) exames que podem ser atrasados sem
afetar o cuidado clínico; e iii) exames que podem ser
evitados durante a pandemia (37)(65).

Nas pandemias da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), da
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), da Influenza A (H1N1) e
nos surtos de Zika Vírus e do Ebola, foram registrados desfechos
maternos e fetais negativos. As principais adversidades registradas
foram abortamentos espontâneos, partos prematuros, natimortalidade,
crescimento intrauterino retardado (SARS) (38)(66), defeitos congênitos
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(Zika Vírus) (39)(67) e aumento da mortalidade materna e fetal (SARS,
MERS, H1N1 e Ebola) (40,41)(68,69). No entanto, os riscos de resultados
adversos da gravidez, tais como os citados entre mulheres grávidas
infectadas e não infectadas por SARS-CoV-2 não estão esclarecidos
(42-44)(64,70,71).
Apesar de inúmeros estudos indicarem que o quadro da Covid-19
durante a gravidez não parece ser mais grave do que na população
geral (45-46)(72,73), estudos controlados têm mostrado o contrário
(9,47)(12,74). Quando comparadas a mulheres não grávidas, gestantes e
puérperas precoce têm RR de 5,4 (IC95% 2,9-10,1) de precisar de UTI e
4,0 (IC95% 1,7-9,1) de ventilação mecânica invasiva (47)(74). Da mesma
forma, grávidas negras e pertencentes a outras minorias com Covid-19
tiveram mais chance (OR 4,49; IC95% 3,7-6,0) de serem internadas por
SARS-CoV-2 que outras mulheres (48)(75). Atenção especial deve ser
dada às gestantes que exercem atividades nos serviços essenciais em
tempos de pandemia, principalmente às trabalhadoras da saúde. Todas
as mulheres deveriam ser afastadas de seus locais de trabalho em
qualquer fase da gestação. Àquelas que, pela natureza de sua
atividade, puderem trabalhar em seu domicílio, devem ser encorajadas,
pois os surtos anteriores mostraram como os efeitos do atraso à
proteção das mulheres grávidas podem ser prejudiciais (38,49)(66,76).
As trabalhadoras de saúde estão particularmente expostas. Na Itália,
primeiro país ocidental severamente afetado pela pandemia, até o dia
16 de abril de 2020, 16.991 trabalhadores de saúde tinham testado
positivo, dos quais, 68% eram mulheres. Dados desagregados por
categoria, disponíveis para 16.179 membros de equipes de saúde,
mostraram que enfermeiras e parteiras foram as categorias mais
afetadas, somando 43,2% entre todos os trabalhadores infectados
(35,38,49)(59,66,76). No Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem re-
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portou, até 30 de maio de 2020, 17.686 casos e 165 óbitos por Covid-19
entre os enfermeiros responsáveis, técnicos ou coordenadores atuantes
no setor saúde. Desses profissionais, 84,8% dos casos e 63,0% dos
óbitos eram do sexo feminino (50)(77).

2.2 POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS AO FETO
E TRANSMISSÃO VERTICAL DO SARS-COV-2
2.2.1 Efeitos da Covid-19 na gravidez
A imunologia da mulher grávida é modificada com imunossupressão
para facilitar a tolerância aos antígenos fetais (62)(78). Em decorrência
disso, torna-se mais vulnerável a alguns tipos de infecção. Quando isso
acontece, os efeitos no bebê podem variar de acordo com o estágio da
gravidez em que a infecção ocorre.
É muito cedo para saber se a infecção por SARS-CoV-2 tem efeitos
teratogênicos, como alterações estruturais do cérebro ou do coração,
visto que os relatos de casos se baseiam em gestantes cuja infecção
ocorreu em estágios mais avançados (63)(79).
Contudo, é importante o monitoramento cuidadoso, para não perdermos
efeitos mais sutis. A síndrome do Zika Vírus, por exemplo, só foi
detectada devido ao grande número de recém-nascidos gravemente
afetados. Quando as infecções ocorrem durante o primeiro trimestre da
gestação, os efeitos da infecção pela Zika podem ser mais graves,
ocasionando comprometimento no desenvolvimento fetal, resultando em
"síndromes de infecção congênita".
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Por exemplo, a infecção pelo vírus Zika pode resultar em microcefalia,
infecção por rubéola, afetar os olhos, ouvidos e coração (64-65)(80,81).
Infecções graves podem inclusive estar associadas a um risco maior de
aborto espontâneo (66)(82). Nos estágios mais avançados da gravidez, a
maior parte dos órgãos fetais já está completamente formada e a
ocorrência de má formação é improvável. Porém, quando a grávida é
infectada nos primeiros três meses pode ocasionar retardo do
crescimento fetal, prematuridade ou, mais raramente, natimortalidade. A
infecção por influenza na gravidez, por exemplo, é uma causa evitável de
nascimento prematuro e natimortalidade (67)(83). Dados emergentes
demonstram aumento do risco de parto prematuro em casos de infecção
por Covid-19 durante a gravidez (45)(72).
Apesar do relato de diversos casos de natimortalidade, até o momento
não existem evidências do aumento do risco em mulheres infectadas por
SARS-CoV-2 quando comparadas a mulheres não infectadas, mas
recomenda-se vigilância.
Do mesmo modo, não existem evidências robustas acerca da
transmissão vertical da Covid-19. Entretanto, é plausível supor que, caso
uma mulher grávida apresente sintomas da doença, próximo ao momento
do parto, o risco de transmissão vertical estará presente, pois a mãe
pode ainda não ter desenvolvido anticorpos, especialmente a
imunoglobulina G (IgG), de forma a transmitir essa proteção ao neonato.
Além disso, o feto também pode estar em risco de infecção no útero e/ou
durante o parto.
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No Quadro 1 estão sintetizados os resultados de 16 séries de casos que
avaliaram a transmissão vertical por Covid-19. Os estudos, em sua
maioria, foram realizados na China e o número de indivíduos testados
variou de 3 a 243. Embora pequenos estudos chineses não tenham
encontrado indícios (84–88), quatro artigos indicaram a possibilidade de
transmissão vertical do SARS-CoV-2 (89, 91, Knight et al. et al. 2020,
Patanè L et al. 2020 ). Os resultados dos estudos que avaliaram a
transmissão vertical precisam ser interpretados com cautela, uma vez
que apresentam limitações importantes. Em sua maioria, apresentam
resultados de uma pequena amostra de indivíduos observados e quase
todas as pacientes analisadas estavam no terceiro trimestre de gestação
(ver quadro na próxima página).

Quadro 1 - Síntese de séries de casos sobre a transmissão vertical do SARSCoV2.
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2.3 ASSISTÊNCIA AO PARTO
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A OMS recomenda a todas as mulheres, incluindo àquelas com Covid-19,
que seja garantida uma experiência segura e digna de parto, que inclui
respeito à parturiente e à posição de parto pretendida, presença de
acompanhante, comunicação clara da equipe de saúde e estratégias de
alívio das dores do parto. Reitera que a indicação do tipo de parto não se
modifica em pacientes com a Covid-19. Deve-se considerar a escolha da
gestante e as indicações obstétricas, porém a cesariana só deve ser
praticada com justificativa médica (26)(50).
Apesar disso, em Wuhan, na China, cesáreas não foram contraindicadas
às pacientes com Covid-19, o que resultou em 89% de partos cirúrgicos,
com partos vaginais apenas em pacientes que foram admitidas com
dilatação completa e nenhum comprometimento respiratório. Além disso,
42% dos partos foram prematuros (43-69)(70,103). No Reino Unido, 59%
dos partos em mulheres hospitalizadas pela Covid-19 foram cesáreos,
contra 29% do grupo controle, este último constituído por todas as
mulheres que deram à luz no mesmo período do estudo (1º de março a 14
de abril 2020) (48)(75).
A Covid-19 em si não é uma indicação para o parto imediato, a menos que
seja necessário melhorar a oxigenação materna. O momento e o modo do
parto devem ser individualizados, dependendo principalmente das
condições clínicas maternas e fetais. Não há contraindicação para o parto
vaginal em mulheres com suspeita ou confirmação da doença. A indicação
da aceleração do parto, por qualquer via, pode se estabelecer quando há
sofrimento fetal, trabalho de parto prolongado ou deterioração da
condição materna (104). No estudo prospectivo conduzido no Reino Unido,
27% das cesáreas foram indicadas por comprometimento materno ou
fetal provocado pela infecção por SARS-CoV-2 (48)(75).
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O grande número de partos prematuros é um aspecto que necessita ser
avaliado. Gestantes internadas com a Covid-19 também manifestaram
outras complicações obstétricas, como pré-eclâmpsia, ruptura
prematura de membrana, contrações irregulares e histórico de
natimortalidade, o que pode justificar a indicação de intervenções
precoces. No entanto, para saber se essas complicações tiveram
relação causal com a Covid-19 e levaram a partos prematuros, é
preciso investigar (70)(104). O estudo inglês, mais uma vez, traz
informações relevantes neste aspecto.
Dos 243 partos em mulheres infectadas pelo SARSCoV-2, 26% foram prematuros, dos quais 79% por
motivos iatrogênicos, 46% por comprometimento
materno, 14% por comprometimentos fetais e 19%
por outras condições obstétricas (48)(75).

Mulheres grávidas com Covid-19 são mais suscetíveis a cesarianas e a
complicações obstétricas, como aborto, pré-eclâmpsia, morte
intrauterina e perinatal. Essas intercorrências podem ser atribuídas ao
quadro respiratório da infecção viral (46,48,)(73,75,99,104,106,107).
Dentre as complicações, foi também relatada a ocorrência de óbito
materno devido à infecção por Covid-19 (75, 108). No Brasil, um
levantamento recente sobre mortalidade materna associada à Covid-19
realizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Santos Dummont (ISD),
contabilizou 20 óbitos maternos até 24 de maio de 2020 (109). Diante
dos dados apresentados, é necessário investigar detalhadamente a
relação desses óbitos com a Covid-19, considerando as desigualdades
no acesso aos serviços de saúde, mais frequentes entre as mulheres
dos grupos mais vulneráveis da população. Além disso, é necessário
observar os efeitos indiretos da pandemia na mortalidade materna,
visto que o acesso aos serviços de saúde pode estar ainda mais
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escasso devido às medidas de contingenciamento e reestruturação da
atenção à saúde. Estudo sueco projetou que a desestruturação dos
sistemas de saúde pode levar indiretamente a mais de 12 mil mortes
maternas em decorrência da pandemia por Covid-19 (110).

A transmissão hospitalar da Covid-19 se constitui em uma ameaça séria e
concreta para os serviços de saúde. Uma série de 138 casos de pacientes
admitidos com pneumonia em um hospital chinês mostrou que houve a
suspeita de transmissão hospitalar de pessoa-pessoa em 41% dos casos
(111). Neste contexto, em unidades de atenção ao parto, torna-se
necessária a utilização de abordagens e estratégias que minimizem a
contaminação e a transmissão da Covid-19 entre as mulheres, familiares e
equipes de saúde, ao mesmo tempo em que garantam a assistência de
qualidade ao parto e ao recém-nascido. Alguns serviços passaram a
oferecer, via website específico, avaliações pré-anestésicas online para
mulheres grávidas a fim de evitar o deslocamento dessas gestantes ao
serviço. Recomenda-se, em caso de admissão hospitalar planejada para
parto induzido ou cesariana eletiva, entrevista telefônica com a gestante
e seu acompanhante para investigar sobre a presença de sintomas da
Covid-19 (54).
Num momento em que a necessidade de atendimento a parturientes
infectadas com o SARS-CoV-2 se impõe às equipes obstétricas ainda
desarmadas de protocolos ou consensos definidos, a Colaboração
Cochrane realizou uma pesquisa pedindo a dois revisores independentes
de cada um dos 19 países com mais de 10 mil casos da doença,
identificando os seguintes consensos: a) indicação da máscara cirúrgica
ou N95 com respirador para todas as parturientes (sejam elas
assintomáticas, suspeitas, casos confirmados, com status ignorado em
relação à COVID-19 ou sem contato com pessoas doentes); b) o parto
vaginal não é contraindicado para nenhuma dessas mulheres;
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c) a analgesia epidural também não é contraindicada para elas; d) o
clampeamento oportuno do cordão só é indicado para as mulheres
assintomáticas e sem testes positivos para a COVID-19; e)
acompanhantes são permitidos para parturientes assintomáticas, desde
que não tenham tido contato próximo com pessoas com Covid-19; e f) não
houve consenso sobre nenhuma outra questão. Os autores ressaltam que
este estudo não foi desenhado para fazer recomendações (112).
No contexto da pandemia, diversas matérias jornalísticas relatam o
número crescente de mulheres que buscam o parto domiciliar como
alternativa ao medo de contágio e de hospitais lotados. Com a previsão
do colapso do sistema de saúde e da impossibilidade de hospitais
exclusivos para a maternidade, além da restrição à presença de
acompanhantes, muitos casais do Brasil e dos Estados Unidos vêm
considerando a possibilidade do parto domiciliar, mesmo quando essa
não era a primeira opção. As equipes de enfermeiras obstetrizes e
parteiras ressaltam que o parto domiciliar não é indicado a todas as
mulheres, mas sim às gestantes saudáveis e de baixo risco. Nesse
sentido, uma matéria veiculada no site da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) refere que a pandemia resultou num bom momento para
obstetras repensarem o parto normal em blocos cirúrgicos, dando
preferência a quartos individuais. Referem também que o parto domiciliar
é uma opção segura, quando planejado e com retaguarda hospitalar,
conforme as Diretrizes Nacionais de Atenção ao Parto (113).
Questões como o clampeamento oportuno do cordão, o contato pele a
pele, a amamentação e o alojamento conjunto devem ser discutidas com
a gestante e sua família, para elucidar os prós e contras das decisões
tomadas, assim como a possibilidade de transmissão viral se as medidas
preventivas não forem respeitadas (104,114,115).

3 ATENÇÃO PÓS-NATAL E AMAMENTAÇÃO NO CENÁRIO DA
COVID-19
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3.1 ATENÇÃO PÓS-NATAL
O atendimento pós-natal é fundamental, tanto para o acompanhamento da
saúde e do pleno desenvolvimento do bebê, quanto por ser uma
oportunidade para aconselhamento, orientações e implementação de
medidas contraceptivas no pós-parto. Porém, no atual cenário da Covid19, as mães têm dúvidas e receios em realizar as consultas, pelo fato de
poderem contrair a doença durante o deslocamento até o hospital,
consultório ou clínica.
Diante disso, o Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos
publicou uma nota (116) visando o bem-estar da mãe e do recém-nascido,
com recomendações para os devidos cuidados no período pós-parto. CDC
(EUA) e a International Federation of Obstetrics and Gynecology
recomendam que as consultas pós-natais sejam realizadas remotamente
mesmo durante a pandemia. O atendimento presencial deve ser priorizado
quando o neonato apresentar preocupações específicas que exijam
exame físico (60,116). No Brasil, na Atenção Primária à Saúde, é sugerida a
manutenção das consultas de seguimento eletivas, ponderada a
oportunidade terapêutica por imunização de rotina, vigilância do
crescimento e desenvolvimento e orientações à família (15).
A Italian Society of Neonatology (SIN), endossada pela Union of European
Neonatal & Perinatal Societies (UENPS), e a FIGO preconizam que neonatos
de mães com infecção confirmada por Covid-19 sejam testados e, mesmo
apresentando resultado negativo, sejam mantidos internados por uma
semana para vigilância. Cumprido esse período, um novo teste é feito para
a confirmação do diagnóstico negativo, somente então o neonato recebe
alta.
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O monitoramento do neonato deve ocorrer aos 14 e 28 dias após a alta,
com realização de novo check up (118,119). No Brasil, o Ministério da
Saúde não indica a triagem laboratorial para investigação de SARS-CoV2 em recém-nascidos assintomáticos cujas mães tenham diagnóstico
suspeito ou confirmado da Covid-19 (15).

Por fim, o CDC é contrário ao uso de máscaras ou protetores faciais por
crianças menores de dois anos, pois os equipamentos de segurança
podem contribuir para a ocorrência da síndrome de morte súbita do
recém-nascido (SIDS), de asfixia ou estrangulamento acidental pela alça
(116).
3.2 EVIDÊNCIAS
ACERCA DO LEITE MATERNO DE
MULHERES COM SUSPEITA OU INFECÇÃO CONFIRMADA POR
COVID-19
O conhecimento científico limitado disponível até o momento dificulta o
desenvolvimento de recomendações específicas sobre a amamentação
de mães infectadas com o vírus SARS-CoV-2 (84,102,120). Por não haver
evidências científicas suficientes para afirmar inequivocamente que as
mães com Covid-19 não transmitem o vírus através do leite materno, as
recomendações devem se basear nos dados disponíveis (84,93,121–125),
na analogia com circunstâncias passadas (126) e na previsão dos custos
e benefícios (127).
A amamentação é reconhecida como a melhor forma de alimentação
infantil, devido aos inúmeros benefícios a curto e longo prazos à mãe, ao
recém-nascido e à sociedade (128). Práticas adequadas de
amamentação protegem contra a morbimortalidade infantil e,
consequentemente, contra internações hospitalares devido a infecções
gastrointestinais e respiratórias (129).
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IIsso porque existem inúmeros constituintes vivos no leite humano
(imunoglobulinas, fatores antivirais, citocinas e leucócitos) que ajudam
a destruir patógenos prejudiciais e impulsionam o sistema imunológico
do recém-nascido (130). As principais vantagens para a mãe em
amamentar, especialmente de forma exclusiva, são a amenorreia
lactacional e a proteção contra cânceres de mama e ovário, diabetes
tipo 2 e osteoporose (129). Dessa forma, a amamentação melhora o
capital humano dos países, contribui para a redução de leitos
hospitalares e é ambientalmente sustentável (128,129).
Segundo o UNICEF, os benefícios da amamentação sobrepõem-se
diante dos riscos potenciais de transmissão do vírus SARS-CoV-2
através do leite materno (130,131). Por isso, e considerando que, até a
produção deste Boletim, i) a amamentação é particularmente eficaz
contra doenças infecciosas (132); ii) a transmissão de outros
coronavírus não foi demonstrada através do leite materno, a exemplo
do vírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) e do vírus
da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) (126,133); iii)
semelhante à epidemia de SARS-CoV (134), pode-se especular que
anticorpos específicos para SARS-CoV-2 passam pelo leite materno da
mãe para a criança dentro de alguns dias após o início da
amamentação, possivelmente modulando a expressão clínica da
infecção infantil (119); e iv) até o momento não há evidências de
transmissão do SARS-CoV-2 pelo leite materno de mulheres com
suspeita ou infecção confirmada por Covid-19 (64,84,123–125,135,136),
algumas instituições nacionais e internacionais se pronunciaram a
favor do início e/ou manutenção da amamentação, desde que tal
decisão seja determinada pela mãe com Covid-19, junto aos familiares
e profissionais de saúde, respeitando-se as condições clínicas
maternas e o desejo de amamentar (1,116,119,131,133,137–139).
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Até o momento, apenas dois estudos relevantes (um chinês e outro
suíço) contraindicam a amamentação por mulheres com Covid-19 como
forma de precaução (140,141). E, apesar da compatibilidade do
aleitamento materno com medicamentos eventualmente administrados
a uma mãe com Covid-19 precisar ser avaliada caso a caso (119), isso
não foi usado como justificativa por nenhum dos autores.
Os autores chineses, que lidaram recentemente com a Covid-19,
simplesmente não consideram a opção de amamentar, nem de oferecer
o leite materno extraído aos recém-nascidos (141). Porém, é preciso
considerar que o estudo foi publicado no início de fevereiro, quando
ainda não havia evidências sobre a inocuidade do leite de mães com
infecção confirmada por Covid-19. Já o estudo suíço (140), sugere
evitar a amamentação direta, alegando que a sucção na mama pode
aumentar o risco de transmissão de SARS-CoV-2 via aerossol pelo
contato íntimo entre mãe-filho durante as mamadas. Todavia, ignoram
a importância da higienização e demais cautelas que precisam ser
adotadas durante as mamadas, a depender das condições clínicas da
mãe, assim como o potencial impacto dos anticorpos da mãe na
modulação da resposta imune do recém-nascido. E, apesar de também
sugerirem o oferecimento de fórmulas infantis em substituição ao leite
materno, parecem não se opor à alimentação da criança com leite
materno extraído. Os autores de ambos estudos não apresentam
evidências sólidas para a contraindicação da amamentação e ignoram
claramente os benefícios do aleitamento materno (142).
Assim, como a principal preocupação é que o vírus seja transmitido
pelas gotículas respiratórias das mães infectadas aos filhos e não
através do leite materno em si, é fundamental que a amamentação
esteja atrelada a medidas de higienização e de cuidado adequados
(138,143).
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3.3 ALOJAMENTO CONJUNTO EM TEMPOS DE COVID-19 EVIDÊNCIAS E PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES
A separação temporária de um recém-nascido de sua mãe sintomática
pode ser necessária e considerada prudente pelo agravamento das
condições de saúde maternas ou pela necessidade de fornecer
terapias ao recém-nascido (131,137,139,149). Entretanto, esta medida
pode interferir na relação precoce mãe-filho e no estabelecimento da
lactação (132,150), além de favorecer o desenvolvimento de estresse
adicional às mães no período pós-parto e também aos recém-nascidos
(138,151). Logo, tal decisão deve ser individualizada, levando em
consideração o grau de sintomatologia materno, bem como o
consentimento informado da mãe, a logística do hospital e
possivelmente a situação epidemiológica local da atual pandemia da
Covid-19 (119).
Se a criança permanecer no hospital com a mãe em regime de
alojamento conjunto, algumas orientações devem ser adotadas para
evitar possível transmissão do SARS-CoV-2 ao recém-nascido, tais
como: i) a mãe deve lavar cuidadosamente as mãos e usar máscara
cirúrgica durante a amamentação e contato íntimo com o recémnascido; ii) a sala deve estar isolada, sugerindo-se a suspensão de
visitas como medida de redução da aglomeração e proteção à mãe e
ao recém-nascido internados; iii) o berço do recém-nascido deve ser
colocado a uma distância de pelo menos 2 metros do leito da mãe; e iv)
o uso de uma barreira física, como um divisor de quarto ou uma cortina,
entre a mãe e o recém-nascido pode ser apropriado (119,137,152).
No caso da separação do binômio mãe-filho, deve-se evitar o uso
rotineiro de fórmulas infantis artificiais para substituir o leite materno,
sendo apropriado extrair, transportar e administrar o leite da mãe ao
recém-nascido (119,149).

.
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É importante destacar que o leite materno extraído não deve ser
pasteurizado, pois esse processo reduz o seu valor biológico e
imunológico (119,146), além de não se acreditar que seja um veículo de
infecção, mesmo que contenha SARS-CoV-2. Ressalta-se, ainda, que a
indicação de separação de mães e recém-nascidos geralmente não se
baseia em uma análise do impacto que isso pode ter no aleitamento
materno, nem na probabilidade de que essa opção possa resultar em
alimentação artificial.
3.4 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DAS PUÉRPERAS
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Durante a gravidez e puerpério, as mulheres estão suscetíveis a
desenvolver diversos problemas de saúde mental (154), os quais
podem ser agravados durante a pandemia pela COVID-19. Experiências
clínicas e psicossociais positivas na gravidez e no parto estão
relacionadas à saúde física e bem-estar da mãe, do neonato e da
família como um todo a curto e longo prazos (155–157).
Embora estudos nessa perspectiva sejam importantes para conhecer
os efeitos psicossociais da atual pandemia nos estágios indicados,
ainda há poucas evidências científicas que mostram como a saúde
mental das mulheres está sendo afetada no contexto de pandemia
(157). Diante disso, a FIGO e a OMS recomendam que seja prestada
assistência psicológica e, a depender do caso, psiquiátrica às grávidas
e puérperas para acompanhamento e avaliação de sua saúde mental
(incluindo o padrão de sono e traços de ansiedade e depressão)
(60,155,156). Dessa forma, é indicado que ferramentas remotas para
suporte psicológico sejam adotadas visando mitigar o estresse e
gerenciar os distúrbios perinatais da saúde mental durante a
pandemia (158).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E
RECOMENDAÇÕES
Tendo em vista o exposto, recomendamos que gestores e profissionais
de saúde definam o cuidado à saúde sexual e reprodutiva como
essencial e promovam o planejamento reprodutivo, a contracepção
(inclusive de emergência), os cuidados maternos e neo/pós-natais e
possibilitem o aborto legal. Uma agenda de políticas de saúde sexual e
reprodutiva deve estar no centro da resposta à Covid-19, para garantir
a alocação de recursos humanos e materiais necessários para manter
tais serviços em pleno funcionamento, mesmo durante a pandemia.
Contudo, o contexto brasileiro impõe enormes desafios ao cumprimento
dessas recomendações. O país apresenta grande e crescente
desigualdade social, com um enorme contingente de pessoas vivendo
abaixo da linha da pobreza, em situação de grande vulnerabilidade. O
desemprego ascende a níveis alarmantes e tende a se tornar um
problema ainda mais grave após a pandemia. Além disso, a Emenda
Constitucional nº 95 agravou os mecanismos de financiamento do SUS,
contribuindo para a desarticulação e desestruturação dos serviços de
atenção primária à saúde, dificultando a implementação de medidas que
podem mitigar os efeitos dessa pandemia.
Torna-se, portanto, essencial ressaltar a importância de:
i) ampliar o uso da telessaúde para contemplar o acesso das mulheres
em idade reprodutiva a serviços primários essenciais, levando-se em
consideração os desafios postos pela dimensão continental do país, com
níveis extremamente desiguais de acesso à internet;
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ii) ofertar linhas telefônicas gratuitas, acessíveis por meio de telefonia
móvel, especialmente para as populações mais vulneráveis e
marginalizadas, cujo acesso via internet e telefone é inviável, devendose, nesses casos, manter-se equipes móveis para favorecimento desse
atendimento, além da inclusão de campanhas na televisão aberta;

iii) fortalecer o esforço conjunto entre gestores, profissionais de saúde e
da população brasileira para a manutenção dos serviços de qualidade,
adequados à crise sanitária.
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SÍNTESES DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS
Covid-19:
Implicações
para
a
segurança alimentar e nutricional no
Brasil
O pandemia de COVID-19 tem ampliado as desigualdades
existentes em diversas áreas, afetando diretamente a
segurança alimentar e nutricional da população brasileira.
Para discutir essa temática, pesquisadores do Grupo de
Sínteses de Evidências sobre os Impactos Sociais e
Econômicos
produziram
o
documento
“Covid-19:
Implicações para a segurança alimentar e nutricional no
Brasil”. Neste trabalho, apresenta-se a situação atual de
temas como fome e má nutrição, e o impacto do desmonte
das políticas de proteção social no Brasil, apresentando as
dimensões da segurança alimentar e nutricional no contexto
da Covid-19. O documento propõem estratégias para
garantir o direito de todos ao acesso regular e permanente
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.

Ivermectina não deve ser indicada para
tratamento de Covid-19
“A insegurança e ansiedade causadas por esta pandemia
não devem ser manipuladas por meio de falsas esperanças,
com medidas que não se apoiam em dados científicos e que
também podem trazer malefícios”. Nesse contexto,
pesquisadores da Rede CoVida, vinculados ao Grupo de
Síntese de Evidências sobre Clínica e Terapêutica,
elaboraram uma Nota Técnica sobre a Ivermectina e
concluíram que, com base no atual estado de evidências
científicas, não existe nenhum fundamento que indique o
uso desse medicamento antiparasitário para o tratamento
da Covid-19, em qualquer uma das fases da doença. Os
autores do documento ressaltaram que a Ivermectina deve
ser utilizada apenas em protocolos de pesquisa,
devidamente aprovados por Comitês de Ética em Pesquisa.
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Algumas considerações sobre o uso da telemedicina em
tempos de pandemia
As recomendações de manutenção do distanciamento social têm sido amplamente
defendidas como a principal intervenção para reduzir a disseminação da Covid-19.
Nesse cenário, a telessaúde e a telemedicina podem ser grandes aliadas para a garantia
do acesso aos serviços de saúde, possibilitando o acompanhamento remoto de
pacientes que já estão em tratamento e a triagem de novos casos. Para discutir esses
temas, pesquisadores do Grupo de Síntese de Evidências sobre Organização dos
Serviços de Saúde, que integra a Rede CoVida, produziram o documento “Algumas
considerações sobre o uso da telemedicina em tempos de pandemia”. Trata-se de uma
síntese de evidências científicas que apresenta as experiências e regulamentação da
utilização da telessaúde/telemedicina e os seus benefícios e desafios no combate à
pandemia.
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA REDE COVIDA

Além de um painel de monitoramento dos casos (painel.covid19br.org),
as informações da "Rede CoVida - Ciência, Informação e
Solidariedade" podem ser encontradas nas redes sociais (Twitter,
Instagram, Facebook e Youtube) em ambiente virtual, que integra os
diversos produtos elaborados pela Rede CoVida para a sociedade:
Site: http://covid19br.org/
Facebook: https://www.facebook.com/redecovida/4
Twitter: https://twitter.com/rede_covida
Instagram: https://twitter.com/rede_covida
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCFNkNdG6637Dkkybf63Iccg

Newsletter/ Ferramentas Covid-19
Consulte também o Portal GEOCOVID-19: http://portalcovid19.uefs.br/
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