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INTRODUÇÃO:

A COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, com elevada disseminação. Pode causar

manifestações leves, graves e óbitos, caracterizando uma pandemia desde março de 2020 1. A

morbimortalidade é maior em grupos de risco específicos, incluindo mulheres gestantes e puérperas 2.
Os principais grupos de risco para manifestações graves de COVID-19 são portadores de doenças

cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão e câncer,3,4 cujas taxas de

mortalidade foram, previamente à vacinação, respectivamente, 10,5%,7,3%, 6,5%, 6,0%, 5,6% 5,
sendo consideravelmente maiores que a taxa mundial de mortalidade para COVID-19 antes da

vacinação, de 4,2% 6. Além disso, idosos (idade > 60 anos) também se incluem como grupo de risco,

com maior risco de manifestações graves e mortalidade 3,4. Ademais, gestantes também podem ser

consideradas grupos de risco para COVID-19, haja vista que ocorrem diversas adaptações fisiológicas,

incluindo anemia gestacional, alterações imunológicas (aumento de linfócitos Th2, redução de células

Natural Killer, alterações da imunidade inata e aumento da progesterona circulante), alterações

respiratórias (redução da capacidade pulmonar total e da limpeza de secreções), hipercoagulabilidade
7 e manutenção de níveis elevados de glicemia, com possibilidade de diabetes gestacional. Somado a

isso, já foi evidenciado previamente, durante a epidemia de H1N1 em 2009 8, que doenças infecciosas

respiratórias podem associar-se a maior mortalidade e morbidade maternas. Estudos comprovam

maior morbidade materna por COVID-19 9 e número elevado de mortes maternas, especialmente no

Brasil 10, e gestantes têm sido associadas a maiores taxas de hospitalização, internação em UTIs e

necessidade de intubação 7,11. Entretanto, há baixo risco de transmissão vertical, com dúvidas sobre o

risco de transmissão intraútero, possivelmente maior em casos graves. Sabe-se que recém-nascidos

que testam positivo para COVID-19  geralmente têm doença leve ou assintomática 12,13.
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Existem poucos estudos sobre prevalência da doença na gestação e puerpério, em países de baixa e

média renda. A triagem universal de gestantes admitidas para parto foi muito importante, em especial

no período anterior à vacinação, para garantir adequado manejo clínico e controle epidemiológico, com

isolamento e orientação adequada dos casos positivos 14, bem como fornece dados para se avaliar a

prevalência e morbimortalidade da doença neste grupo. O Hospital da Mulher- CAISM-Unicamp, institui

a triagem universal (com realização de RT-PCR), para todas as internações, em obstetrícia, a partir de

junho/2020.

Nesse contexto, esse é um estudo retrospectivo que visa a utilizar os dados obtidos pela

implementação da triagem universal no Hospital da Mulher- CAISM-Unicamp para avaliar a

prevalência e desfechos dessa doença em gestantes, puérperas e recém-nascidos.

OBJETIVOS:

Descrever a prevalência de casos positivos para COVID-19 dentre as admissões para parto,

comparando os períodos de primeira e segunda onda da doença; de junho 2020 a junho/2021, em

maternidade de referência e avaliar os resultados maternos e perinatais de casos positivos.

MÉTODOS:

Estudo observacional de corte transversal, com avaliação retrospectiva das gestantes admitidas para

parto por meio da análise dos prontuários médicos eletrônicos no sistema do CAISM - UNICAMP.

Houve aprovação ética ( CAAE: 53073621.2.0000.5404 )

A amostra foi de conveniência, incluindo todas as admissões para parto, desde junho/2020 até

junho/2021, totalizando 1944 mulheres admitidas para parto. Todos os partos ocorridos na instituição

nas datas de 26/06/2020 à 26/06/2021 foram revisados, através dos dados registrados em prontuário

eletrônico. Para os casos COVID-19 positivos, foram avaliados os sintomas e complicações da doença

(gravidade, comprometimento pulmonar, alteração de exames laboratoriais). Através dos dados de

vigilância epidemiológica do hospital, foram identificados os casos positivos para COVID-19 entre

parturientes, sendo calculada a prevalência mensal de infecção (comparando com a situação

epidemiológica do município) dentre o total de partos.. Os dados foram armazenados em um banco de

dados em planilha de Excel. Além disso, foram realizados testes de consistência entre as variáveis e

os dados foram verificados e corrigidos. Foi necessário, dentre o conjunto de mulheres testadas

positivamente para COVID-19, checar o trimestre de infecção, a data e local do parto, uma vez que

algumas mulheres em acompanhamento tiveram parto em outras instituições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

De 1944 mulheres admitidas para parto no período, 98 testaram positivo para COVID-19 (5,04%), das

quais 20 (20,41%) assintomáticas, 59 (60,20%) com síndrome gripal e 19 (19,39%) com Síndrome

Respiratória Aguda Grave (SRAG). Apenas 14,29% dos casos positivos foram diagnosticados no
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puerpério (14 casos). Dentre as sintomáticas (85,71%), as queixas mais frequentes foram tosse

(59,18%), rinorreia (43,88%), cefaleia (36,73%) e febre (40,82%). Dentre os positivos para COVID-19,

20 casos (20%) apresentavam comorbidades, especialmente diabetes e obesidade. Os meses de

maior impacto foram julho/2020 e março/2021, representando picos de internação por COVID-19. Em

julho/20, a prevalência geral de casos positivos para COVID-19 foi de 5,06% (8 casos em 158 partos),

dos quais 6 sintomáticos (sendo 2 casos de SRAG) e 2 assintomáticos. Em março/21 a prevalência

geral de casos COVID + foi de 10,34% (18 casos em 174 partos), com 9 casos sintomáticos (6 casos

de SRAG e dois óbitos maternos) e 9 casos assintomáticos. No mês de março/2021 outros 12 casos

sintomáticos testaram positivo, sem evolução para parto no mesmo mês.

Figura 1. Prevalência de testes RT-PCR positivos entre as mulheres selecionadas e classificação da infecção.

CONCLUSÕES:
A prevalência de casos positivos depende do cenário epidemiológico, variando de 5,04% a 10,34% nos

meses considerados, com pior acometimento em Março de 2021. A triagem universal de gestantes
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admitidas para parto é importante para garantir adequado manejo clínico e controle epidemiológico,

com isolamento e orientação adequada dos casos positivos.
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