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Editorial Edição

1-Feb
Balanço de 2020 da Covid-19 na Maternidade de 

Campinas destaca zero óbito de gestantes e bebês
SEGS Redação NA Digital

1-Feb
Maternidade Santa Isabel garante vacinação a 

recém-nascidos
Infonet Redação NA Digital

1-Feb
Grávidas podem receber vacinas contra Covid-19, 

diz OMS
Veja

Giulia 

Vidale 
Saúde Digital

Clipping COVID-19 e Saúde Reprodutiva

Fevereiro 2021

https://www.segs.com.br/saude/273517-balanco-de-2020-da-covid-19-na-maternidade-de-campinas-destaca-zero-obito-de-gestantes-e-bebes
https://www.segs.com.br/saude/273517-balanco-de-2020-da-covid-19-na-maternidade-de-campinas-destaca-zero-obito-de-gestantes-e-bebes
https://infonet.com.br/noticias/saude/maternidade-santa-isabel-garante-vacinacao-a-recem-nascidos/
https://infonet.com.br/noticias/saude/maternidade-santa-isabel-garante-vacinacao-a-recem-nascidos/
https://veja.abril.com.br/saude/gravidas-podem-receber-vacinas-contra-covid-19-diz-oms/
https://veja.abril.com.br/saude/gravidas-podem-receber-vacinas-contra-covid-19-diz-oms/


2-Feb
Posso tomar vacina contra a covid-19 se estiver 

grávida ou amamentando? 
Época

BBC 

News 

Brasil

Sociedade Digital

2-Feb
Mãe que teve covid e deu à luz na UTI segura a filha 

no colo pela 1ª vez .
UOL

Colabor

ação 

para o 

UOL, em 

São 

Paulo.

Internacio

nal
Digital

3-Feb

Noivo da cantora Roci, que morreu com covid após o 

parto prematuro, faz relato emocionante: "Ela lutou 

muito, o que dói é a saudade"

Crescer
Amanda 

Oliveira
Saúde Digital

https://epoca.globo.com/sociedade/posso-tomar-vacina-contra-covid-19-se-estiver-gravida-ou-amamentando-24866402
https://epoca.globo.com/sociedade/posso-tomar-vacina-contra-covid-19-se-estiver-gravida-ou-amamentando-24866402
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2021/02/02/mulher-com-caso-grave-de-covid-19-da-a-luz-menina-prematura-em-londres.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2021/02/02/mulher-com-caso-grave-de-covid-19-da-a-luz-menina-prematura-em-londres.htm
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/02/noivo-da-cantora-roci-que-morreu-com-covid-apos-o-parto-prematuro-faz-relato-emocionante-ela-lutou-muito-o-que-doi-e-saudade.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/02/noivo-da-cantora-roci-que-morreu-com-covid-apos-o-parto-prematuro-faz-relato-emocionante-ela-lutou-muito-o-que-doi-e-saudade.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/02/noivo-da-cantora-roci-que-morreu-com-covid-apos-o-parto-prematuro-faz-relato-emocionante-ela-lutou-muito-o-que-doi-e-saudade.html


3-Feb
Anticorpos contra o novo coronavírus podem mudar 

a cor do leite materno?

Viva 

bem

Danielle 

Sanches

Alimentaç

ão
Digital

3-Feb

Tentantes e gestantes devem ser vacinadas contra a 

covid-19, diz Sociedade Brasileira de Reprodução 

Assistida

Crescer
Crescer 

online
Gravidez Digital

3-Feb
Covid em gestantes aumenta risco de parto 

prematuro e mortalidade materna, alerta estudo
Crescer

Crescer 

online
Gravidez Digital

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/02/03/anticorpos-contra-o-novo-coronavirus-podem-mudar-a-cor-do-leite-materno.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/02/03/anticorpos-contra-o-novo-coronavirus-podem-mudar-a-cor-do-leite-materno.htm
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/tentantes-e-gestantes-devem-ser-vacinadas-contra-covid-19-diz-sociedade-brasileira-de-reproducao-assistida.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/tentantes-e-gestantes-devem-ser-vacinadas-contra-covid-19-diz-sociedade-brasileira-de-reproducao-assistida.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/tentantes-e-gestantes-devem-ser-vacinadas-contra-covid-19-diz-sociedade-brasileira-de-reproducao-assistida.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/covid-em-gestantes-aumenta-risco-de-parto-prematuro-e-mortalidade-materna-alerta-estudo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/covid-em-gestantes-aumenta-risco-de-parto-prematuro-e-mortalidade-materna-alerta-estudo.html


3-Feb
Parturientes com Covid-19 apresentam mais risco 

durante a internação?

Portal 

PBMED
NA NA Digital

3-Feb
Maternidade e Covid: “Puerpério é difícil, mas na 

pandemia é pior que o normal”
IG

Camila 

Cetrone
NA Digital

3-Feb
Padre de SC causa polêmica ao falar que vacina da 

Covid-19 é feita com fetos abortados; VEJA VÍDEO

Agora 

RN
HC Últimas Digital

4-Feb
Grávidas passam anticorpos contra Covid-19 para 

bebês, segundo estudo americano

Gazeta 

do Povo

Estadão 

Conteúd

o

Saúde Digital

https://pebmed.com.br/parturientes-com-covid-19-apresentam-mais-risco-durante-a-internacao/
https://pebmed.com.br/parturientes-com-covid-19-apresentam-mais-risco-durante-a-internacao/
https://delas.ig.com.br/filhos/2021-02-03/puerperio-pandemia.html
https://delas.ig.com.br/filhos/2021-02-03/puerperio-pandemia.html
https://agorarn.com.br/ultimas/padre-de-sc-causa-polemica-ao-falar-que-vacina-da-covid-19-e-feita-com-fetos-abortados/
https://agorarn.com.br/ultimas/padre-de-sc-causa-polemica-ao-falar-que-vacina-da-covid-19-e-feita-com-fetos-abortados/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/gravidas-passam-anticorpos-contra-covid-19-para-bebes-segundo-estudo/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/gravidas-passam-anticorpos-contra-covid-19-para-bebes-segundo-estudo/


4-Feb
Anticorpos de covid-19 podem ser transferidos a 

bebês durante a gravidez

Tecmun

do

Reinald

o 

Zaruvni 

NA Digital

4-Feb
Já são 10 mil grávidas vacinadas contra covid-19 nos 

EUA sem complicações 

Bebê.co

m.br

Alice 

Arnoldi 
Saúde Digital

4-Feb
Estudo aponta que grávidas passam anticorpo 

contra Covid para bebês
O Tempo

Lisley 

Alvaren

ga e 

Flávia 

Jardim

Novidade Digital

4-Feb
Mãe que deu à luz em coma devido à covid-19 

conhece bebê quase três meses depois do parto
Crescer

Crescer 

Online
Gravidez Digital

https://www.tecmundo.com.br/ciencia/210438-anticorpos-covid-19-transferidos-bebes-durante-gravidez.htm
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/210438-anticorpos-covid-19-transferidos-bebes-durante-gravidez.htm
https://bebe.abril.com.br/saude/mais-de-10-000-gravidas-sao-vacinadas-contra-covid-19-nos-estados-unidos/
https://bebe.abril.com.br/saude/mais-de-10-000-gravidas-sao-vacinadas-contra-covid-19-nos-estados-unidos/
https://www.otempo.com.br/o-tempo-betim/estudo-aponta-que-gravidas-passam-anticorpo-contra-covid-para-bebes-1.2443601
https://www.otempo.com.br/o-tempo-betim/estudo-aponta-que-gravidas-passam-anticorpo-contra-covid-para-bebes-1.2443601
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/mae-que-deu-luz-em-coma-devido-covid-19-conhece-bebe-quase-tres-meses-depois-do-parto.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/mae-que-deu-luz-em-coma-devido-covid-19-conhece-bebe-quase-tres-meses-depois-do-parto.html


5-Feb
Maternidade da Serra poderá ser usada para 

pacientes com Covid
A Gazeta

leonel 

Ximenes

Leonel 

Ximenes
Digital

6-Feb
Grávidas e Covid-19: especialistas explicam o que se 

sabe até agora

Metrópo

les

Glaucia 

Chaves
Saúde Digital

6-Feb
Mães do Alto Tietê enfrentam desafios durante a 

pandemia de Covid-19
G1

Cassio 

Andrade 

e Ana 

Carolina 

Oliveira

Mogi das 

Cruzes e 

Suzano

Digital

8-Feb
Mulher grávida que usou corpo para proteger filho 

de tiro no DF deixa UTI após internação por Covid-19
G1

Isabella 

Melo

Distrito 

Federal
Digital

https://www.agazeta.com.br/colunas/leonel-ximenes/maternidade-da-serra-podera-ser-usada-para-pacientes-com-covid-0221
https://www.agazeta.com.br/colunas/leonel-ximenes/maternidade-da-serra-podera-ser-usada-para-pacientes-com-covid-0221
https://www.metropoles.com/saude/gravidas-e-covid-19-especialistas-explicam-o-que-se-sabe-ate-agora
https://www.metropoles.com/saude/gravidas-e-covid-19-especialistas-explicam-o-que-se-sabe-ate-agora
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2021/02/06/maes-do-alto-tiete-enfrentam-desafios-durante-a-pandemia-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2021/02/06/maes-do-alto-tiete-enfrentam-desafios-durante-a-pandemia-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/02/08/mulher-gravida-que-usou-corpo-para-proteger-filho-de-tiro-no-df-deixa-uti-apos-internacao-por-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/02/08/mulher-gravida-que-usou-corpo-para-proteger-filho-de-tiro-no-df-deixa-uti-apos-internacao-por-covid-19.ghtml


8-Feb

Gestantes devem fazer a vacina? Planos de ter filhos 

devem ser adiados? Esclareça dúvidas sobre 

gravidez durante a pandemia

GZH 

Saúde
Redação

Riscos x 

Benefícios
Digital

8-Feb
Covid: Mãe dá à luz bebê saudável após ter sido 

intubada na gravidez
Crescer

Crescer 

online
Gravidez Digital

9-Feb
Grupo de risco para Covid-19, gestantes precisam 

manter pré-natal em dia 
SEGS NA NA Digital

9-Feb
Grávidas podem se vacinar contra a Covid? Médicos 

explicam
A Gazeta

Estepha

ny 

Mesquit

a

Cotidiano Digital

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/02/gestantes-devem-fazer-a-vacina-planos-de-ter-filhos-devem-ser-adiados-esclareca-duvidas-sobre-gravidez-durante-a-pandemia-ckkwmzkzl001a017wfxfrlz9m.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/02/gestantes-devem-fazer-a-vacina-planos-de-ter-filhos-devem-ser-adiados-esclareca-duvidas-sobre-gravidez-durante-a-pandemia-ckkwmzkzl001a017wfxfrlz9m.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/02/gestantes-devem-fazer-a-vacina-planos-de-ter-filhos-devem-ser-adiados-esclareca-duvidas-sobre-gravidez-durante-a-pandemia-ckkwmzkzl001a017wfxfrlz9m.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/mae-da-luz-bebe-saudavel-apos-contrair-covid-na-gestacao-e-ter-sido-intubada.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/mae-da-luz-bebe-saudavel-apos-contrair-covid-na-gestacao-e-ter-sido-intubada.html
https://www.segs.com.br/saude/274884-grupo-de-risco-para-covid-19-gestantes-precisam-manter-pre-natal-em-dia
https://www.segs.com.br/saude/274884-grupo-de-risco-para-covid-19-gestantes-precisam-manter-pre-natal-em-dia
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/gravidas-podem-se-vacinar-contra-a-covid-medicos-explicam-0221
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/gravidas-podem-se-vacinar-contra-a-covid-medicos-explicam-0221


10-Feb
Mulher morre vítima da Covid três semanas após 

passar por parto cesariana em Roraima
G1 G1' Roraima Digital

11-Feb
Estudo: bebê nasce com anticorpos contra covid-19 

após mãe ser vacinada .
Vivabem Redação Saúde Digital

11-Feb
Engenheiros projetam máscara com teste de Covid-

19 semelhante aos de gravidez 

Hyperne

ss
Redação inovação Digital

12-Feb
Gestantes podem tomar a vacina contra a covid-19? 

Veja as recomendações

National 

Geograp

hic

Amy 

McKeev

er

Covid-19 Digital

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/02/10/mulher-morre-vitima-da-covid-tres-semanas-apos-passar-por-cesariana-em-roraima.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/02/10/mulher-morre-vitima-da-covid-tres-semanas-apos-passar-por-cesariana-em-roraima.ghtml
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/02/11/estudo-bebe-nasce-com-anticorpos-contra-covid-19-apos-mae-ser-vacinada.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/02/11/estudo-bebe-nasce-com-anticorpos-contra-covid-19-apos-mae-ser-vacinada.htm
https://www.hypeness.com.br/2021/02/engenheiros-projetam-mascara-com-teste-de-covid-19-semelhante-aos-de-gravidez/
https://www.hypeness.com.br/2021/02/engenheiros-projetam-mascara-com-teste-de-covid-19-semelhante-aos-de-gravidez/
https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2021/02/gestantes-podem-tomar-a-vacina-contra-a-covid-19-veja-as-recomendacoes
https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2021/02/gestantes-podem-tomar-a-vacina-contra-a-covid-19-veja-as-recomendacoes


14-Feb
Vacina da Johnson & Johnson pode ser testada em 

recém-nascidos e mulheres grávidas, diz jornal
Crescer

Crescer 

Online
Saúde Digital

14-Feb
‘Ótimas notícias’: 6 de 8 vacinas COVID-19 líderes 

não foram produzidas com células de aborto

Portal 

Padom
Thiago

Notícias 

Gospel
Digital

15-Feb
Vacina contra covid não afeta fertilidade, afirmam 

especialistas
BBC

Rachel 

Schraer

BBC 

Reality 

Check

Digital

https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/02/vacina-da-johnson-johnson-pode-ser-testadas-em-recem-nascidos-e-mulheres-gravidas.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/02/vacina-da-johnson-johnson-pode-ser-testadas-em-recem-nascidos-e-mulheres-gravidas.html
https://portalpadom.com.br/otimas-noticias-6-de-8-vacinas-covid-19-lideres-nao-foram-produzidas-com-celulas-de-aborto/
https://portalpadom.com.br/otimas-noticias-6-de-8-vacinas-covid-19-lideres-nao-foram-produzidas-com-celulas-de-aborto/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56057468
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56057468


15-Feb
Gestante de sete meses morre por complicações da 

Covid no Oeste de SC
DC

Maria 

Eduarda 

Dalpont

e

Coronavír

us
Digital

15-Feb
“Ela não podia contrair o coronavírus, pois com o 

câncer seria fatal” 

Bebê.co

m.br

Flávia 

Antunes 
Família Digital

16-Feb

Final Feliz: grávida diagnosticada com covid-19 passa 

por cesárea, vence a doença e conhece o filho após 

26 dias

SFn 

Notícias
Redação NA Digital

https://www.nsctotal.com.br/noticias/gestante-de-sete-meses-morre-por-complicacoes-da-covid-no-oeste-de-sc
https://www.nsctotal.com.br/noticias/gestante-de-sete-meses-morre-por-complicacoes-da-covid-no-oeste-de-sc
https://bebe.abril.com.br/familia/ela-nao-podia-contrair-o-coronavirus-pois-com-o-cancer-seria-fatal/
https://bebe.abril.com.br/familia/ela-nao-podia-contrair-o-coronavirus-pois-com-o-cancer-seria-fatal/
https://sfnoticias.com.br/final-feliz-gravida-diagnosticada-com-covid-19-passa-por-cesarea-vence-a-doenca-e-conhece-o-filho-apos-26-dias
https://sfnoticias.com.br/final-feliz-gravida-diagnosticada-com-covid-19-passa-por-cesarea-vence-a-doenca-e-conhece-o-filho-apos-26-dias
https://sfnoticias.com.br/final-feliz-gravida-diagnosticada-com-covid-19-passa-por-cesarea-vence-a-doenca-e-conhece-o-filho-apos-26-dias


16-Feb
Grávida de 22 anos morre por complicações da 

Covid-19 no Oeste de SC; bebê segue internado
G1 G1 SC

Santa 

Catarina
Digital

16-Feb
Bebês podem ser imunizados contra covid-19 ainda 

no útero, apontam pesquisas

Brasil de 

Fato

Nara 

Lacerda 
Saúde Digital

17-Feb

Em caso raro, bebê que nasceu sem vida teria sido 

infectado com covid pela placenta, dizem médicos 

israelenses

Crescer Redação Gravidez Digital

17-Feb Engravidei na pandemia, e agora? Veja
Mariann

e Pinotti 
Saúde Digital

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/02/16/gravida-de-22-anos-morre-por-complicacoes-da-covid-19-no-oeste-de-sc-bebe-segue-internado.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/02/16/gravida-de-22-anos-morre-por-complicacoes-da-covid-19-no-oeste-de-sc-bebe-segue-internado.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/bebes-podem-ser-imunizados-contra-covid-19-ainda-no-utero-apontam-estudos
https://www.brasildefato.com.br/2021/02/16/bebes-podem-ser-imunizados-contra-covid-19-ainda-no-utero-apontam-estudos
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/em-caso-raro-bebe-que-nasceu-sem-vida-teria-sido-infectado-com-covid-pela-placenta-dizem-medicos-israelenses.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/em-caso-raro-bebe-que-nasceu-sem-vida-teria-sido-infectado-com-covid-pela-placenta-dizem-medicos-israelenses.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/em-caso-raro-bebe-que-nasceu-sem-vida-teria-sido-infectado-com-covid-pela-placenta-dizem-medicos-israelenses.html
https://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/engravidei-na-pandemia-e-agora/


17-Feb

Em caso raro, bebê que nasceu sem vida teria sido 

infectado com covid pela placenta, dizem médicos 

israelenses

Crescer Crescer Gravidfez Digital

18-Feb
Grávidas correm risco 70% maior de infecção por 

Covid-19, diz estudo

CNN 

Brasil

Andrea 

Diaz
NA Digital

18-Feb
Estudo busca analisar efeitos da Zika e da Covid-19 

na sexualidade e fecundidade

Portal 

PBMED
Redação NA Digital

18-Feb
Covid na gravidez: placenta protege bebê de 

infecção, indica estudo 
R7 EFE Saúde Digital

https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/em-caso-raro-bebe-que-nasceu-sem-vida-teria-sido-infectado-com-covid-pela-placenta-dizem-medicos-israelenses.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/em-caso-raro-bebe-que-nasceu-sem-vida-teria-sido-infectado-com-covid-pela-placenta-dizem-medicos-israelenses.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/em-caso-raro-bebe-que-nasceu-sem-vida-teria-sido-infectado-com-covid-pela-placenta-dizem-medicos-israelenses.html
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/02/18/gravidas-correm-risco-70-maior-de-infeccao-por-covid-19-diz-estudo
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/02/18/gravidas-correm-risco-70-maior-de-infeccao-por-covid-19-diz-estudo
https://pebmed.com.br/estudo-busca-analisar-efeitos-da-zika-e-da-covid-19-na-sexualidade-e-fecundidade/
https://pebmed.com.br/estudo-busca-analisar-efeitos-da-zika-e-da-covid-19-na-sexualidade-e-fecundidade/
https://noticias.r7.com/saude/covid-na-gravidez-placenta-protege-bebe-de-infeccao-indica-estudo-18022021
https://noticias.r7.com/saude/covid-na-gravidez-placenta-protege-bebe-de-infeccao-indica-estudo-18022021


19-Feb
Pfizer começa testes de vacinas contra o coronavírus 

em mulheres grávidas

Poder 

306
Redação NA Digital

19-Feb
Na reta final da gravidez, Simone diz que já teve 

Covid e fala sobre data de parto
Quem

Redação 

Quem

Quem 

views
Digital

19-Feb
Gêmea ganha abraço de irmã logo após nascer em 

SC: ‘Foi lindo’, diz mãe, que teve Covid na gestação
G1

Carolina 

Fernand

es

Santa 

Catarina
Digital

19-Feb
Pfizer começa a testar vacina contra covid-19 em 

grávidas

Deutsch

e Welle

ek 

(Reuters

, AP, 

DPA, 

ots)

Mundo Digital

https://www.poder360.com.br/coronavirus/pfizer-comeca-testes-de-vacinas-contra-o-coronavirus-em-mulheres-gravidas/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/pfizer-comeca-testes-de-vacinas-contra-o-coronavirus-em-mulheres-gravidas/
https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2021/02/na-reta-final-da-gravidez-simone-diz-que-ja-teve-covid-e-fala-sobre-data-de-parto.html
https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2021/02/na-reta-final-da-gravidez-simone-diz-que-ja-teve-covid-e-fala-sobre-data-de-parto.html
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/02/19/gemea-ganha-abraco-de-irma-logo-apos-nascer-em-sc-foi-lindo-diz-mae-que-teve-covid-na-gestacao.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/02/19/gemea-ganha-abraco-de-irma-logo-apos-nascer-em-sc-foi-lindo-diz-mae-que-teve-covid-na-gestacao.ghtml
https://www.dw.com/pt-br/pfizer-come%C3%A7a-a-testar-vacina-contra-covid-19-em-gr%C3%A1vidas/a-56621373
https://www.dw.com/pt-br/pfizer-come%C3%A7a-a-testar-vacina-contra-covid-19-em-gr%C3%A1vidas/a-56621373


20-Feb
Cantor morre com Covid-19 dois dias após perder a 

mulher grávida para a doença em Goiânia
G1

Vanessa 

Martins
Goiás Digital

20-Feb
Pfizer e BioNTech testam vacina contra COVID-19 

em grávidas

Canaltec

h

Nathan 

Vieira
Saúde Digital

22-Feb
Tragédia: cantor morre de covid após perder esposa 

grávida para a doença

Observat

ório do 

Terceiro 

Setor

Maria 

Fernand

a Garcia

Geral 

notícias
Digital

22-Feb
Afinal, grávidas e lactantes podem se vacinar contra 

a Covid-19? 
Veja

 Giulia 

Vidale  
Saúde Digital

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/02/20/cantor-morre-com-covid-19-dois-dias-apos-perder-a-mulher-gravida-para-a-doenca-em-goiania.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/02/20/cantor-morre-com-covid-19-dois-dias-apos-perder-a-mulher-gravida-para-a-doenca-em-goiania.ghtml
https://canaltech.com.br/saude/pfizer-e-biontech-testam-vacina-contra-covid-19-em-gravidas-179243/
https://canaltech.com.br/saude/pfizer-e-biontech-testam-vacina-contra-covid-19-em-gravidas-179243/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/tragedia-cantor-morre-de-covid-apos-perder-esposa-gravida-para-a-doenca/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/tragedia-cantor-morre-de-covid-apos-perder-esposa-gravida-para-a-doenca/
https://veja.abril.com.br/saude/afinal-gravidas-e-lactantes-podem-se-vacinar-contra-a-covid-19/
https://veja.abril.com.br/saude/afinal-gravidas-e-lactantes-podem-se-vacinar-contra-a-covid-19/


23-Feb

Mulher de SC dá à luz durante coma induzido por 

causa da Covid-19 e descobre dias depois que filha 

nasceu: 'Não me recordava'

G1

Carolina 

Fernand

es

Santa 

Catarina
Digital

24-Feb
Mulheres grávidas transmitem anticorpos contra 

Covid-19 para bebês

Istoé 

Dinheiro
Redação Giro Digital

25-Feb
Os principais cuidados de uma gestação durante a 

pandemia
Terra Dino NA Digital

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/02/23/mulher-de-sc-da-a-luz-durante-coma-induzido-por-causa-da-covid-19-e-descobre-dias-depois-que-filha-nasceu-nao-me-recordava.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/02/23/mulher-de-sc-da-a-luz-durante-coma-induzido-por-causa-da-covid-19-e-descobre-dias-depois-que-filha-nasceu-nao-me-recordava.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/02/23/mulher-de-sc-da-a-luz-durante-coma-induzido-por-causa-da-covid-19-e-descobre-dias-depois-que-filha-nasceu-nao-me-recordava.ghtml
https://www.istoedinheiro.com.br/mulheres-gravidas-transmitem-anticorpos-contra-covid-19-para-bebes/
https://www.istoedinheiro.com.br/mulheres-gravidas-transmitem-anticorpos-contra-covid-19-para-bebes/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/os-principais-cuidados-de-uma-gestacao-durante-a-pandemia,4effeaad3f7d967f72ec77c59c94df5cnrezbziu.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/os-principais-cuidados-de-uma-gestacao-durante-a-pandemia,4effeaad3f7d967f72ec77c59c94df5cnrezbziu.html


26-Feb
Gestantes podem passar anticorpos contra Covid-19 

para os bebês, diz estudo
Galileu

Mariana 

Nakajun

i

Saúde Digital

26-Feb
Grávida de 23 anos morre de Covid-19 em Sorocaba: 

'Amava a vida', diz mãe
G1

Pâmela 

Ramos,

Sorocaba 

e Jundiaí
Digital

28-Feb
Mais de 200 gestantes de Sorocaba participam de 

pesquisa inédita que testa vacina contra Covid-19
G1

 Wilson 

Gonçalv

es Jr. e 

Moniele 

Nogueir

a

Sorocaba 

e Jundiaí
Digital

28-Feb
Gestantes infectadas com covid-19 não correm 

maior risco de aborto, diz estudo
Crescer Crescer Gravidez Digital

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/02/gestantes-podem-passar-anticorpos-contra-covid-19-para-os-bebes-diz-estudo.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/02/gestantes-podem-passar-anticorpos-contra-covid-19-para-os-bebes-diz-estudo.html
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/02/26/gravida-de-23-anos-morre-apos-complicacoes-da-covid-19-em-sorocaba-amava-a-vida-diz-mae.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/02/26/gravida-de-23-anos-morre-apos-complicacoes-da-covid-19-em-sorocaba-amava-a-vida-diz-mae.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/02/28/mais-de-200-gestantes-de-sorocaba-participam-de-pesquisa-inedita-que-testa-nova-vacina-contra-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/02/28/mais-de-200-gestantes-de-sorocaba-participam-de-pesquisa-inedita-que-testa-nova-vacina-contra-covid-19.ghtml
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/gestantes-infectadas-com-covid-19-nao-correm-maior-risco-de-aborto-diz-estudo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/gestantes-infectadas-com-covid-19-nao-correm-maior-risco-de-aborto-diz-estudo.html


28-Feb
"Acordei do coma e descobri que tinha um bebê de 

um mês", diz mãe que teve covid
Crescer Crescer Gravidez Digital

https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/acordei-do-coma-e-descobri-que-tinha-um-bebe-de-um-mes-diz-mae-que-teve-covid.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/02/acordei-do-coma-e-descobri-que-tinha-um-bebe-de-um-mes-diz-mae-que-teve-covid.html

