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COVID-19 na gravidez, o que sabemos?
COVID-19 in pregnancy, what do we know?
Carla Ramalho1

A

COVID-19, doença pelo novo coronavírus, é uma
doença emergente, com uma rápida disseminação,
que foi identificada pela primeira vez em Wuhan, China, em dezembro de 2019. Foi decretada pandemia
pela Organização Mundial da Saúde a 11 de março de
2020, havendo atualmente 292142 casos confirmados
em 195 países1 e um crescimento exponencial na Europa. O primeiro caso em Portugal foi registado em 2
de março de 2020 e há atualmente 2060 casos2.
A COVID-19 é provocada pelo novo coronavírus,
SARS-CoV-2, um vírus de ARN simples de sentido positivo, da subfamília Coronovirinae, da família Coronaviridae da ordem Nidovirales.
Nas duas últimas décadas, duas epidemias por outros Betacoronavirus, severe acute respiratory syndrome
coronavirus (SARS-CoV) e Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), causaram mais de
10000 casos de doença, com mortalidade de 10% para
SARS-CoV e 37% para MERS-CoV.
A informação sobre a evolução e as implicações do
COVID-19 na gravidez são escassas. Contudo, com
base na informação referente a outros coronavírus patogénicos e a outras infeções víricas, podem prever-se
complicações na gravidez.
Devido às alterações fisiológicas, nomeadamente
imunológicas e cardiopulmonares, a grávida está mais
suscetível a complicações respiratórias e sistémicas nas
infeções víricas. Na gripe A (vírus influenza A subtipo
H1N1) as grávidas constituíram 1% dos doentes, mas
tiveram 5% das mortes3. A SARS-CoV e MERS-CoV foram responsáveis por um elevado número de complicações maternas, nomeadamente internamento nos
cuidados intensivos, necessidade de ventilação assistida, insuficiência renal e morte4-5. Nas grávidas que tiveram SARS-CoV e MERS-CoV verificou-se um número elevado de parto pré-termo, restrição de crescimento, abortamento e morte fetal4-5.
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No caso de COVID-19 não há, até ao momento, evidência de que as grávidas sejam mais afetadas ou tenham mais complicações. Nas séries atualmente publicadas, referentes a 21 grávidas (22 recém-nascidos),
podemos observar a ocorrência de rotura prematura de
membranas, parto pré-termo, taquicardia fetal, estado
fetal não tranquilizador, morte fetal e elevado número
de cesarianas6-8. Não há nenhum caso reportado de
abortamento. Chen e colaboradores, numa série com
nove grávidas reportam 100% de cesarianas6. Liu e colaboradores, numa série com 13 grávidas, reportam cinco cesarianas urgentes (38%), seis partos pré-termo
(46%) e uma morte fetal. Uma das grávidas teve falência multiorgânica e necessidade de oxigenação extracorporal7. Noutra série, com nove grávidas com 10 recém-nascidos, Zhu e colaboradores reportam sete cesarianas e cinco partos pré-termo8. A elevada taxa de cesarianas deveu-se à gravidade clínica, mas não ocorreu
nenhuma morte materna6-8.
Apesar de não estar documentada transmissão vertical6-8, recentemente foi publicado um caso de infeção
neonatal cuja transmissão ocorreu precocemente9.
A experiência clínica na abordagem da grávida com
COVID-19 é escassa. Porém, algumas organizações e
sociedades científicas elaboraram já orientações10-15, que
obviamente serão alvo de atualização permanente. Em
Portugal a SPOMMF imitiu também orientações publicadas neste número da AOGP16.
Como os casos descritos de COVID-29 em grávidas
são escassos, é fundamental, tal como defendido por
outros autores17-18, que se reúna toda a informação sobre COVID-19 em grávidas, para que possamos aumentar o conhecimento sobre esta doença emergente.
É importante perceber as implicações imediatas da
doença, mas também as implicações na evolução das
grávidas que recuperam da doença.
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