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Introdução e Objetivos
A pandemia da COVID-19 gera
impacto na saúde da gestante e
recém-nascido.
Tem-se
poucas
evidências sobre a chance de
transmissão
vertical
do
novo
coronavírus. Objetiva-se traçar o perfil
de gestantes, puérperas e recémnascidos suspeitos ou confirmados
para o SARS-CoV-2, em maternidade
no período de março a outubro de
2020.

Metodologia
O estudo prospectivo e descritivo
com análise retrospectiva utilizando
dados de boletins e prontuários
organizados e registrados no Excel e
analisados no programa Stata 14.0.

Resultados
37 gestantes com
idades 16 a 43
anos

27 evoluíram
para parto com
67% de cesáreas

95% sintomas leves
5% assintomáticas
24% com comorbidades
54% PCR positivo (swab)

Sintomas Maternos
Febre
8%
19% 30%
19% 24%

Tosse
Cefaleia
Coriza
Outros

92% termo
81% adequados para a IG
11% reanimação neonatal
15% UTI
69% sexo
masculino

4% ventilação invasiva
11% ventilação não-invasiva

27 neonatos - 2
foram testados e
apenas 1 positivo

Todos com boa
evolução e alta
hospitalar

Conclusão
Por ora, nas gestantes atendidas no
nosso serviço, o vírus não parece
trazer risco adicional ao feto durante
o trabalho de parto ou período pós
natal inicial. Contudo, é necessária
uma maior investigação com foco na
transmissão vertical da COVID-19 e os
riscos de repercussões da infecção em
mulheres grávidas e seus conceptos.
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