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1-Apr Andréia Sadi: Grávida na pandemia Crescer
Andréia 

Sadi

Andréia 

Sadi | A 

mãe tá 

on!

Digital

3-Apr
Mães podem transmitir anticorpos COVID-19 para 

bebês durante a gestação
Terra Redação Boa Saúde Digital

4-Apr

Mulher fica 11 dias internada com Covid-19 em BH e 

descobre que está grávida de seis meses: 'Era meu 

sonho'

G1

Thais 

Pimentel

, G1 

Minas

Minas 

Gerais
Digital

Clipping COVID-19 e Saúde Reprodutiva

Abril de 2021

https://revistacrescer.globo.com/Colunistas/Andreia-Sadi-A-mae-ta-on/noticia/2021/04/andreia-sadi-quando-engravidei-estavamos-no-primeiro-trimestre-da-pandemia.html
https://www.boasaude.com.br/noticias/13588/maes-podem-transmitir-anticorpos-covid-19-para-bebes-durante-a-gestacao.html
https://www.boasaude.com.br/noticias/13588/maes-podem-transmitir-anticorpos-covid-19-para-bebes-durante-a-gestacao.html
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/04/04/mulher-fica-11-dias-internada-com-covid-19-em-bh-e-descobre-que-esta-gravida-de-seis-meses-era-meu-sonho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/04/04/mulher-fica-11-dias-internada-com-covid-19-em-bh-e-descobre-que-esta-gravida-de-seis-meses-era-meu-sonho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/04/04/mulher-fica-11-dias-internada-com-covid-19-em-bh-e-descobre-que-esta-gravida-de-seis-meses-era-meu-sonho.ghtml


4-Apr
Jovem de 20 anos morre por Covid-19 semanas 

após dar à luz em Tenente Portela
G1

Carolina 

Cattane

o, G1 RS 

Rio 

Grande 

do Sul

Digital

5-Apr

Grávidas vacinadas no início do 3º trimestre têm 

mais chances de transmitir anticorpos contra a covid-

19 para os bebês do que as vacinadas perto do 

parto, diz estudo

Crescer Redação Gravidez Digital

5-Apr

No Brasil, grávidas negras têm duas vezes mais 

chances de morrer de covid-19 do que as brancas, 

diz estudo 

Crescer Redação Gravidez Digital

5-Apr

Antropóloga Debora Diniz fala sobre a triste 

situação das mulheres na pandemia: “Brasil é o 

epicentro da morte materna pela doença”

Glamura

ma

Alana 

Della 

Nina 

NA Digital

6-Apr
Grávida de 5 meses e gêmeos morrem com Covid 

no Rio
G1

 Monica 

Teixeira, 

RJ2 

Rio de 

Janeiro
Digital

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/04/04/jovem-de-20-anos-morre-por-covid-19-semanas-apos-dar-a-luz-em-tenente-portela.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/04/04/jovem-de-20-anos-morre-por-covid-19-semanas-apos-dar-a-luz-em-tenente-portela.ghtml
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/04/gravidas-vacinadas-no-inicio-do-3-trimestre-tem-mais-chances-de-transmitir-anticorpos-contra-covid-19-para-os-bebes-do-que-vacinadas-perto-do-parto-diz-estudo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/04/gravidas-vacinadas-no-inicio-do-3-trimestre-tem-mais-chances-de-transmitir-anticorpos-contra-covid-19-para-os-bebes-do-que-vacinadas-perto-do-parto-diz-estudo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/04/gravidas-vacinadas-no-inicio-do-3-trimestre-tem-mais-chances-de-transmitir-anticorpos-contra-covid-19-para-os-bebes-do-que-vacinadas-perto-do-parto-diz-estudo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/04/gravidas-vacinadas-no-inicio-do-3-trimestre-tem-mais-chances-de-transmitir-anticorpos-contra-covid-19-para-os-bebes-do-que-vacinadas-perto-do-parto-diz-estudo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/04/no-brasil-gravidas-negras-tem-duas-vezes-mais-chances-de-morrer-de-covid-19-do-que-brancas-diz-estudo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/04/no-brasil-gravidas-negras-tem-duas-vezes-mais-chances-de-morrer-de-covid-19-do-que-brancas-diz-estudo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/04/no-brasil-gravidas-negras-tem-duas-vezes-mais-chances-de-morrer-de-covid-19-do-que-brancas-diz-estudo.html
https://glamurama.uol.com.br/antropologa-debora-diniz-fala-sobre-a-triste-situacao-das-mulheres-na-pandemia-brasil-e-o-epicentro-da-morte-materna-pela-doenca/
https://glamurama.uol.com.br/antropologa-debora-diniz-fala-sobre-a-triste-situacao-das-mulheres-na-pandemia-brasil-e-o-epicentro-da-morte-materna-pela-doenca/
https://glamurama.uol.com.br/antropologa-debora-diniz-fala-sobre-a-triste-situacao-das-mulheres-na-pandemia-brasil-e-o-epicentro-da-morte-materna-pela-doenca/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/06/gravida-de-5-meses-e-gemeos-morrem-com-covid-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/06/gravida-de-5-meses-e-gemeos-morrem-com-covid-no-rio.ghtml


6-Apr

Número de mortes de grávidas com Covid em 2021 

é maior que o registrado em todo ano de 2020 em 

Porto Velho

G1

Rede 

Amazôni

ca 

Rondônia Digital

6-Apr
Cuida das crianças', pediu grávida ao marido antes 

de morrer com covid-19
UOL

Heloísa 

Barrense

Coronavír

us
Digital

6-Apr

Mãe e filho que se conheceram por videochamada 

após parto prematuro em decorrência da Covid-19 

recebem alta

G1 G1 CE Ceará Digital

6-Apr

Médica grávida de 8 meses morre de Covid em 

Barra do Garças; médicos fazem parto e salvam 

bebê

NX1 Redação
Vale do 

Araguaia
Digital

7-Apr
Médica grávida de 8 meses morre de Covid-19 e 

bebê é salvo em parto de emergência em MT
G1

Denise 

Soares, 

G1 MT 

Mato 

Grosso
Digital

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/04/06/numero-de-mortes-de-gravidas-com-covid-em-2021-e-maior-que-o-registrado-em-todo-ano-de-2020-em-porto-velho.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/04/06/numero-de-mortes-de-gravidas-com-covid-em-2021-e-maior-que-o-registrado-em-todo-ano-de-2020-em-porto-velho.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/04/06/numero-de-mortes-de-gravidas-com-covid-em-2021-e-maior-que-o-registrado-em-todo-ano-de-2020-em-porto-velho.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/04/06/mulher-gravida-covid-19.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/04/06/mulher-gravida-covid-19.htm
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/04/06/mae-e-filho-que-se-conheceram-por-videochamada-apos-parto-prematuro-em-decorrencia-da-covid-19-recebem-alta.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/04/06/mae-e-filho-que-se-conheceram-por-videochamada-apos-parto-prematuro-em-decorrencia-da-covid-19-recebem-alta.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/04/06/mae-e-filho-que-se-conheceram-por-videochamada-apos-parto-prematuro-em-decorrencia-da-covid-19-recebem-alta.ghtml
https://nx1.com.br/2021/04/06/medica-gravida-de-8-meses-morre-de-covid-em-barra-do-garcas-medicos-fazem-parto-e-salvam-bebe/
https://nx1.com.br/2021/04/06/medica-gravida-de-8-meses-morre-de-covid-em-barra-do-garcas-medicos-fazem-parto-e-salvam-bebe/
https://nx1.com.br/2021/04/06/medica-gravida-de-8-meses-morre-de-covid-em-barra-do-garcas-medicos-fazem-parto-e-salvam-bebe/
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/04/07/medica-gravida-de-8-meses-morre-com-covid-19-e-bebe-e-salvo-em-parto-de-emergencia-em-mt.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/04/07/medica-gravida-de-8-meses-morre-com-covid-19-e-bebe-e-salvo-em-parto-de-emergencia-em-mt.ghtml


7-Apr

Grávidas devem manter distanciamento e evitar 

idas a hospitais durante a gestação na pandemia, diz 

médica

G1 G1 MT 
Mato 

Grosso
Digital

7-Apr

MS e Opas lançam videoaulas para qualificação da 

assistência à gestante e puérpera no contexto da 

pandemia

CONASS NA NA Digital

7-Apr
Em estudo, mães passam anticorpos de vacina de 

Covid-19 pelo leite materno
Galileu Redação Saúde Digital

7-Apr
Com esposa grávida e marido intubado na UTI, casal 

com Covid-19 precisa de ajuda

AC24hor

as

 

Leônidas 

Badaró 

NA Digital

7-Apr

Regulador europeu diz que acidente vascular raro é 

efeito colateral de vacina de Oxford, mas 

recomenda uso

Folha de 

São 

Paulo

Ana 

Estela de 

Sousa 

Pinto

NA Digital

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/04/07/gravidas-devem-manter-distanciamento-e-evitar-idas-a-hospitais-durante-a-gestacao-na-pandemia-diz-medica.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/04/07/gravidas-devem-manter-distanciamento-e-evitar-idas-a-hospitais-durante-a-gestacao-na-pandemia-diz-medica.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/04/07/gravidas-devem-manter-distanciamento-e-evitar-idas-a-hospitais-durante-a-gestacao-na-pandemia-diz-medica.ghtml
https://www.conass.org.br/ms-e-opas-lancam-videoaulas-para-qualificacao-da-assistencia-a-gestante-e-puerpera-no-contexto-da-pandemia/
https://www.conass.org.br/ms-e-opas-lancam-videoaulas-para-qualificacao-da-assistencia-a-gestante-e-puerpera-no-contexto-da-pandemia/
https://www.conass.org.br/ms-e-opas-lancam-videoaulas-para-qualificacao-da-assistencia-a-gestante-e-puerpera-no-contexto-da-pandemia/
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/04/em-estudo-maes-passam-anticorpos-de-vacina-de-covid-19-pelo-leite-materno.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/04/em-estudo-maes-passam-anticorpos-de-vacina-de-covid-19-pelo-leite-materno.html
https://ac24horas.com/2021/04/07/com-esposa-gravida-e-marido-intubado-na-uti-casal-com-covid-19-precisa-de-ajuda/
https://ac24horas.com/2021/04/07/com-esposa-gravida-e-marido-intubado-na-uti-casal-com-covid-19-precisa-de-ajuda/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/regulador-europeu-diz-que-acidente-vascular-raro-e-efeito-colateral-de-vacina-de-oxford-mas-recomenda-uso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/regulador-europeu-diz-que-acidente-vascular-raro-e-efeito-colateral-de-vacina-de-oxford-mas-recomenda-uso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/regulador-europeu-diz-que-acidente-vascular-raro-e-efeito-colateral-de-vacina-de-oxford-mas-recomenda-uso.shtml


7-Apr

DPE-PB recomenda inclusão de gestantes e 

puérperas em grupo prioritário de vacinação da 

Covid-19

G1 G1 PB Paraíba Digital

11-Apr
Grávida de gêmeos infectada com Covid passa por 

cesárea e um dos bebês morre em Boa Vista
G1 G1 RR Roraima Digital

11-Apr

Médicos defendem que grávidas correm perigo 

maior de Covid e deveriam ter prioridade no 

tratamento; conheça histórias

Oglobo

Ana 

Lucia 

Azevedo

Coronavír

us
Digital

12-Apr
Estudo revela como a pandemia da covid-19 tem 

afetado a saúde mental de gestantes e puérperas

Rádios 

EBC

Tarde 

Nacional 
NA Digital

12-Apr
Maternidade e COVID-19: Obstetra fala sobre os 

desafios da profissão em tempos de pandemia 
Vogue

Gabriela 

Bardusc

o

atualidad

es
Digital

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/04/07/dpe-pb-recomenda-inclusao-de-gestantes-e-puerperas-em-grupo-prioritario-de-vacinacao-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/04/07/dpe-pb-recomenda-inclusao-de-gestantes-e-puerperas-em-grupo-prioritario-de-vacinacao-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/04/07/dpe-pb-recomenda-inclusao-de-gestantes-e-puerperas-em-grupo-prioritario-de-vacinacao-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/04/11/gravida-de-gemeos-infectada-com-covid-passa-por-cesarea-e-um-dos-bebes-morre-em-boa-vista.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/04/11/gravida-de-gemeos-infectada-com-covid-passa-por-cesarea-e-um-dos-bebes-morre-em-boa-vista.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/medicos-defendem-que-gravidas-correm-perigo-maior-de-covid-deveriam-ter-prioridade-no-tratamento-conheca-historias-24964648
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/medicos-defendem-que-gravidas-correm-perigo-maior-de-covid-deveriam-ter-prioridade-no-tratamento-conheca-historias-24964648
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/medicos-defendem-que-gravidas-correm-perigo-maior-de-covid-deveriam-ter-prioridade-no-tratamento-conheca-historias-24964648
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional-amazonia/2021/04/estudo-revela-como-pandemia-da-covid-19-tem-afetado-saude-mental-de
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional-amazonia/2021/04/estudo-revela-como-pandemia-da-covid-19-tem-afetado-saude-mental-de
https://vogue.globo.com/atualidades/noticia/2021/04/maternidade-e-covid-19-obstetra-fala-sobre-os-desafios-da-profissao-em-tempos-de-pandemia.html
https://vogue.globo.com/atualidades/noticia/2021/04/maternidade-e-covid-19-obstetra-fala-sobre-os-desafios-da-profissao-em-tempos-de-pandemia.html


13-Apr

Bagé anuncia vacinação contra Covid de gestantes 

de alto risco; testes nesse público ainda não foram 

realizados

G1
G1 RS e 

RBS TV

Rio 

Grande 

do SUl

Digital

13-Apr
Projeto prioriza gestantes na vacinação contra 

coronavírus

Agência 

Senado
Redação Social Digital

13-Apr
Leite materno produzido por mães vacinadas tem 

anticorpos contra a Covid-19, diz estudo
G1

Bruna de 

Alencar 
Bem estar Digital

13-Apr
Projeto prioriza gestantes na vacinação contra 

coronavírus

Senado 

Notícias
Redação Social Digital

14-Apr

Mulher morre após teste clandestino com 

cloroquina nebulizada em Manaus e deixa recém-

nascido  

Folha de 

São 

Paulo

Fabiano 

Maisonn

ave

Coronavír

us
Digital

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/04/13/bage-anuncia-vacinacao-de-gestantes-de-alto-risco-contra-a-covid-testes-nesse-publico-ainda-nao-foram-realizados.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/04/13/bage-anuncia-vacinacao-de-gestantes-de-alto-risco-contra-a-covid-testes-nesse-publico-ainda-nao-foram-realizados.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/04/13/bage-anuncia-vacinacao-de-gestantes-de-alto-risco-contra-a-covid-testes-nesse-publico-ainda-nao-foram-realizados.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/13/projeto-prioriza-gestantes-na-vacinacao-contra-coronavirus
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/13/projeto-prioriza-gestantes-na-vacinacao-contra-coronavirus
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/13/leite-materno-produzido-por-maes-vacinadas-tem-anticorpos-contra-a-covid-19-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/13/leite-materno-produzido-por-maes-vacinadas-tem-anticorpos-contra-a-covid-19-diz-estudo.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/13/projeto-prioriza-gestantes-na-vacinacao-contra-coronavirus
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/13/projeto-prioriza-gestantes-na-vacinacao-contra-coronavirus
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/em-manaus-medicos-ignoram-protocolos-para-ministrar-nebulizacao-de-cloroquina-em-maternidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/em-manaus-medicos-ignoram-protocolos-para-ministrar-nebulizacao-de-cloroquina-em-maternidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/em-manaus-medicos-ignoram-protocolos-para-ministrar-nebulizacao-de-cloroquina-em-maternidade.shtml


14-Apr

Projeto que obriga o afastamento de gestantes do 

trabalho presencial durante a pandemia será votado 

nesta quinta-feira

Radio 

Senado

Iara 

Farias 

Borges

Pandemia Digital

14-Apr
Média semanal de mortes maternas por Covid em 

2021 já é mais do que dobro de 2020 

Folha de 

São 

Paulo

Cláudia 

Collucci

Coronavír

us 
Digital

15-Apr
Gestantes e a Covid-19: quais os fatores de risco na 

gravidez?

CNN 

Brasil
NA Nacional Digital

15-Apr
Mulher com Covid tem parto na UTI em BH e 

conhece filha apenas 4 dias depois; veja vídeo

Hoje em 

dia

Anderso

n Rocha 
NA Digital

15-Apr
Mulheres estão com medo de engravidar devido à 

pandemia da covid-19, indica estudo

Radio 

Jornal 

Pernamb

uco

|Redaçã

o
NA Digital

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/04/14/projeto-que-obriga-o-afastamento-de-gestantes-do-trabalho-presencial-durante-a-pandemia-sera-votado-nesta-quinta-feira
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/04/14/projeto-que-obriga-o-afastamento-de-gestantes-do-trabalho-presencial-durante-a-pandemia-sera-votado-nesta-quinta-feira
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/04/14/projeto-que-obriga-o-afastamento-de-gestantes-do-trabalho-presencial-durante-a-pandemia-sera-votado-nesta-quinta-feira
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/media-semanal-de-mortes-maternas-por-covid-em-2021-ja-e-mais-do-que-dobro-de-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/media-semanal-de-mortes-maternas-por-covid-em-2021-ja-e-mais-do-que-dobro-de-2020.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/04/15/podcast-e-tem-mais-discute-fatores-de-risco-da-covid-19-na-gravidez
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/04/15/podcast-e-tem-mais-discute-fatores-de-risco-da-covid-19-na-gravidez
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/mulher-com-covid-tem-parto-na-uti-em-bh-e-conhece-filha-apenas-4-dias-depois-veja-v%C3%ADdeo-1.833235
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/mulher-com-covid-tem-parto-na-uti-em-bh-e-conhece-filha-apenas-4-dias-depois-veja-v%C3%ADdeo-1.833235
https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2021/04/15/mulheres-estao-com-medo-de-engravidar-devido-a-pandemia-da-covid19-indica-estudo-207566
https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2021/04/15/mulheres-estao-com-medo-de-engravidar-devido-a-pandemia-da-covid19-indica-estudo-207566


15-Apr
Projeto de lei que afasta grávidas de trabalho 

presencial na pandemia vai a sanção 

Folha de 

São 

Paulo

Renato 

Machad

o

 senado Digital

15-Apr
Média de mortes de gestantes e puérperas por 

Covid-19 dobrou em 2021

Metrópol

es

Glaucia 

Chaves
Saúde Digital

15-Apr
Vacinas de Covid que envolvem células vindas de 

aborto continuam a gerar debate
Acidigital Redação NA Digital

16-Apr
Mulheres vacinadas produzem leite materno com 

anticorpos para covid, apontam estudos.
Estadão

Paula 

Félix
Saúde Digital

16-Apr
Ministério da Saúde recomenda que mulheres 

adiem gravidez devido à Covid-19 
Claudia Redação Notícias Digital

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/projeto-de-lei-que-afasta-gravidas-de-trabalho-presencial-na-pandemia-vai-a-sancao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/projeto-de-lei-que-afasta-gravidas-de-trabalho-presencial-na-pandemia-vai-a-sancao.shtml
https://www.metropoles.com/saude/covid-19-obitos-de-gestantes-e-puerperas-em-2021-ja-e-o-dobro-de-2020
https://www.metropoles.com/saude/covid-19-obitos-de-gestantes-e-puerperas-em-2021-ja-e-o-dobro-de-2020
https://www.acidigital.com/noticias/vacinas-de-covid-que-envolvem-celulas-vindas-de-aborto-continuam-a-gerar-debate-47185
https://www.acidigital.com/noticias/vacinas-de-covid-que-envolvem-celulas-vindas-de-aborto-continuam-a-gerar-debate-47185
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mulheres-vacinadas-produzem-leite-materno-com-anticorpos-para-covid-apontam-estudos,70003683143
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mulheres-vacinadas-produzem-leite-materno-com-anticorpos-para-covid-apontam-estudos,70003683143
https://claudia.abril.com.br/noticias/ministerio-da-saude-recomenda-que-mulheres-adiem-gravidez-devido-a-covid/
https://claudia.abril.com.br/noticias/ministerio-da-saude-recomenda-que-mulheres-adiem-gravidez-devido-a-covid/


16-Apr
Número de gestantes com sintomas da Covid-19 

cresce em Imperatriz
G1 G1 MA Maranhão Digital

16-Apr

Ministério da Saúde pede que mulheres adiem 

gravidez após constatar que nova variante é mais 

perigosa para gestantes 

GZH 

Saúde
NA Pandemia Digital

16-Apr
As gestantes e a vacinação contra covid-19: o que 

dizem médicos e estudos

GZH 

Saúde
NA

Maternid

ade
Digital

16-Apr
Grávidas e vacinas contra a Covid no Brasil: entenda 

as regras de vacinação
G1 G1 Bem Estar Digital

16-Apr
Fala de secretário sobre gestantes e variantes do 

coronavírus não encontra respaldo científico 

Folha de 

São 

Paulo

Ana 

Bottallo

Coronavír

us 
Digital

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/04/16/numero-de-gestantes-com-sintomas-da-covid-19-cresce-em-imperatriz.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/04/16/numero-de-gestantes-com-sintomas-da-covid-19-cresce-em-imperatriz.ghtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/04/ministerio-da-saude-pede-que-mulheres-adiem-gravidez-apos-constatar-que-nova-variante-e-mais-perigosa-para-gestantes-cknkiys2o00500198jsuanl6x.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/04/ministerio-da-saude-pede-que-mulheres-adiem-gravidez-apos-constatar-que-nova-variante-e-mais-perigosa-para-gestantes-cknkiys2o00500198jsuanl6x.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/04/ministerio-da-saude-pede-que-mulheres-adiem-gravidez-apos-constatar-que-nova-variante-e-mais-perigosa-para-gestantes-cknkiys2o00500198jsuanl6x.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/04/as-gestantes-e-a-vacinacao-contra-covid-19-o-que-dizem-medicos-e-estudos-cknkb5sb6001b016u9kt7hq6s.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/04/as-gestantes-e-a-vacinacao-contra-covid-19-o-que-dizem-medicos-e-estudos-cknkb5sb6001b016u9kt7hq6s.html
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/04/16/gravidas-e-vacinas-contra-a-covid-no-brasil-entenda-as-novas-regras-de-vacinacao.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/04/16/gravidas-e-vacinas-contra-a-covid-no-brasil-entenda-as-novas-regras-de-vacinacao.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/fala-de-secretario-sobre-gestantes-e-variantes-do-coronavirus-nao-encontra-respaldo-cientifico.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/fala-de-secretario-sobre-gestantes-e-variantes-do-coronavirus-nao-encontra-respaldo-cientifico.shtml


17-Apr
Covid-19: Reino Unido prepara vacinação de 

mulheres grávidas
Istoé Redação Giro Digital

17-Apr
Covid: "Decisão de adiar gravidez é da mulher e do 

médico, não do governo" 
Universa

Luiza 

Souto

Direitos 

da Mulher
Digital

17-Apr

Portaria do Ministério da Saúde que recomenda 

vacinação de grávidas contra Covid-19 provoca 

confusão em SP

G1
G1 SP e 

SP1
São Paulo Digital

17-Apr

Mortes de grávidas e de mães de recém-nascidos 

por Covid dobram e estão acima da média da 

população em geral, aponta levantamento

G1
Mariana 

Garcia
Bem Estar Digital

17-Apr
Média semanal de mortes por covid-19 entre 

gestantes dobra em 2021 
UOL Redação Saúde Digital

https://www.istoedinheiro.com.br/covid-19-reino-unido-prepara-vacinacao-de-mulheres-gravidas/
https://www.istoedinheiro.com.br/covid-19-reino-unido-prepara-vacinacao-de-mulheres-gravidas/
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/04/17/adiar-magternidade-gravidez-pandemia-covid.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/04/17/adiar-magternidade-gravidez-pandemia-covid.htm
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/17/portaria-do-ministerio-da-saude-que-recomenda-vacinacao-de-gravidas-provoca-confusao-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/17/portaria-do-ministerio-da-saude-que-recomenda-vacinacao-de-gravidas-provoca-confusao-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/17/portaria-do-ministerio-da-saude-que-recomenda-vacinacao-de-gravidas-provoca-confusao-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/17/mortes-de-gravidas-e-de-maes-de-recem-nascidos-por-covid.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/17/mortes-de-gravidas-e-de-maes-de-recem-nascidos-por-covid.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/17/mortes-de-gravidas-e-de-maes-de-recem-nascidos-por-covid.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/17/media-semanal-de-mortes-por-covid-19-entre-gestantes-dobra-em-2021.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/17/media-semanal-de-mortes-por-covid-19-entre-gestantes-dobra-em-2021.htm


17-Apr
Jovem dá à luz gêmeas, contrai Covid-19 e morre 

sem conhecer as filhas
Istoé Redação Saúde Digital

18-Apr

Grávida que passou por cesariana de emergência e 

precisou ser intubada morre de Covid; família 

denunciou falta de remédios

G1

 Eliane 

Santos, 

G1 Rio

Rio de 

Janeiro
Digital

18-Apr
Morre mulher infectada por Covid que perdeu um 

dos filhos gêmeos em parto de emergência, em RR
G1 G1 RR Roraima Digital

19-Apr
Grávidas correm mais risco com a covid-19? O que 

dizem os cientistas

BBC 

Brasil

André 

Biernath
NA Digital

19-Apr

Mulher que teve Covid na gravidez de gêmeos se 

recupera após ficar em coma e conhece filhos 25 

dias depois: 'Deus tem um propósito'

G1

Pâmela 

Ramos, 

G1 

Sorocab

a e 

Jundiaí 

Sorocaba 

e Jundiaí
Digital

https://istoe.com.br/jovem-da-a-luz-gemeas-contrai-covid-19-e-morre-sem-conhecer-as-filhas/
https://istoe.com.br/jovem-da-a-luz-gemeas-contrai-covid-19-e-morre-sem-conhecer-as-filhas/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/18/gravida-que-passou-por-cesariana-de-emergencia-e-precisou-ser-intubada-morre-de-covid-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/18/gravida-que-passou-por-cesariana-de-emergencia-e-precisou-ser-intubada-morre-de-covid-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/18/gravida-que-passou-por-cesariana-de-emergencia-e-precisou-ser-intubada-morre-de-covid-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/04/18/morre-mulher-infectada-por-covid-que-perdeu-um-dos-filhos-gemeos-em-parto-de-emergencia-em-rr.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/04/18/morre-mulher-infectada-por-covid-que-perdeu-um-dos-filhos-gemeos-em-parto-de-emergencia-em-rr.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56807695
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56807695
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/04/19/mulher-que-teve-covid-na-gravidez-de-gemeos-se-recupera-apos-ficar-em-coma-e-conhece-filhos-25-dias-depois-deus-tem-um-proposito.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/04/19/mulher-que-teve-covid-na-gravidez-de-gemeos-se-recupera-apos-ficar-em-coma-e-conhece-filhos-25-dias-depois-deus-tem-um-proposito.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/04/19/mulher-que-teve-covid-na-gravidez-de-gemeos-se-recupera-apos-ficar-em-coma-e-conhece-filhos-25-dias-depois-deus-tem-um-proposito.ghtml


19-Apr E as vacinas para as grávidas?

Elas no 

Congress

o

NA NA Digital

19-Apr
Mães e gestantes negras na pandemia de covid-19: 

O desafio está ainda maior
 UOL

Anielle 

Franco
ECOA UOL Digital

19-Apr

Movimento de médicos que mistura aborto com 

cloroquina tem ligações com Ministério da Saúde
Agência 

Pública

Mariama 

Correia NA Digital

20-Apr
Grávida, que passou por cesariana de emergência, 

morre de Covid-19 aos 23 anos
I7 News

Francisc

o Nunes
Brasil Digital

20-Apr
Covid-19: Rio inicia vacinação de gestantes com 

comorbidades

Agência 

Brasil
Redação NA Digital

https://mautic.azmina.com.br/email/view/607ddd96b33e4777048586
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/anielle-franco/2021/04/19/maes-e-gestantes-negras-na-pandemia-de-covid-19-o-desafio-esta-ainda-maior.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/anielle-franco/2021/04/19/maes-e-gestantes-negras-na-pandemia-de-covid-19-o-desafio-esta-ainda-maior.htm
https://apublica.org/2021/04/movimento-de-medicos-que-mistura-aborto-com-cloroquina-tem-ligacoes-com-ministerio-da-saude/
https://apublica.org/2021/04/movimento-de-medicos-que-mistura-aborto-com-cloroquina-tem-ligacoes-com-ministerio-da-saude/
https://apublica.org/2021/04/movimento-de-medicos-que-mistura-aborto-com-cloroquina-tem-ligacoes-com-ministerio-da-saude/
https://www.i7news.com.br/noticia/38055/cidades/gravida-que-passou-por-cesariana-de-emergencia-morre-de-covid-19-aos-23-anos-19042021
https://www.i7news.com.br/noticia/38055/cidades/gravida-que-passou-por-cesariana-de-emergencia-morre-de-covid-19-aos-23-anos-19042021
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/covid-19-rio-inicia-vacinacao-de-gestantes-com-comorbidades
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/covid-19-rio-inicia-vacinacao-de-gestantes-com-comorbidades


20-Apr
36% das mortes maternas confirmadas por covid 

são mulheres no pós-parto
Crescer

Amanda 

Oliveira
Gravidez Digital

20-Apr
ovem dá à luz gêmeas, contrai covid-19 e morre 

sem conhecer as filhas 
UOL

Maurício 

Businari

Coronavír

us
Digital

20-Apr
Covid-19: Rio inicia vacinação de gestantes com 

comorbidades

Agência 

Brasil

Vinícius 

Lisboa
Saúde Digital

21-Apr
Grávidas com comorbidade podem se vacinar 

contra Covid-19 em um dos postos do município

Prefeitur

a do Rio
NA NA Digital

21-Apr
Grávidas tem até três vezes mais complicações por 

covid-19

Acidadeo

n

ACidade

ON/Arar

aquara

Cotidiano Digital

https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/04/36-das-mortes-maternas-confirmadas-por-covid-sao-mulheres-no-pos-parto.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/04/36-das-mortes-maternas-confirmadas-por-covid-sao-mulheres-no-pos-parto.html
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/17/mae-gemeas-morte-covid.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/17/mae-gemeas-morte-covid.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/covid-19-rio-inicia-vacinacao-de-gestantes-com-comorbidades
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/covid-19-rio-inicia-vacinacao-de-gestantes-com-comorbidades
https://prefeitura.rio/cidade/gravidas-podem-se-vacinar-contra-covid-19-em-um-dos-postos-do-municipio/
https://prefeitura.rio/cidade/gravidas-podem-se-vacinar-contra-covid-19-em-um-dos-postos-do-municipio/
https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1610036,gravidas-tem-ate-tres-vezes-mais-complicacoes-por-covid-19.aspx
https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1610036,gravidas-tem-ate-tres-vezes-mais-complicacoes-por-covid-19.aspx


22-Apr
Covid e gestantes: a inclusão na vacinação após alta 

de mortes
Nexo

Estêvão 

Bertoni
Expresso Digital

22-Apr
Teste auxilia na detecção precoce da Covid-19 em 

gestantes 

MEDICIN

A S/A
NA NA Digital

22-Apr
Muita calma: o que você precisa de fato saber sobre 

covid-19 e gravidez
Viva bem

Lúcia 

Helena
NA Digital

22-Apr
Governador pede prioridade para gestantes na 

vacinação contra a covid-19 em MT

Governo 

do Mato 

Grosso

NA NA Digital

22-Apr
Covid-19: Por que todos os obesos e gestantes com 

diabetes devem ter prioridade na vacinação?
PEBMED NA NA Digital

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/04/22/Covid-e-gestantes-a-inclus%C3%A3o-na-vacina%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-alta-de-mortes
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/04/22/Covid-e-gestantes-a-inclus%C3%A3o-na-vacina%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-alta-de-mortes
https://medicinasa.com.br/covid-gestantes/
https://medicinasa.com.br/covid-gestantes/
https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/lucia-helena/2021/04/22/muita-calma-o-que-voce-precisa-de-fato-saber-sobre-covid-19-e-gravidez.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/lucia-helena/2021/04/22/muita-calma-o-que-voce-precisa-de-fato-saber-sobre-covid-19-e-gravidez.htm
http://www.mt.gov.br/-/16911080-governador-pede-prioridade-para-gestantes-na-vacinacao-contra-a-covid-19-em-mt
http://www.mt.gov.br/-/16911080-governador-pede-prioridade-para-gestantes-na-vacinacao-contra-a-covid-19-em-mt
https://pebmed.com.br/covid-19-por-que-todos-os-obesos-e-gestantes-com-diabetes-devem-ter-prioridade-na-vacinacao/
https://pebmed.com.br/covid-19-por-que-todos-os-obesos-e-gestantes-com-diabetes-devem-ter-prioridade-na-vacinacao/


23-Apr
Ministério inclui todas as grávidas e puérperas em 

grupo prioritário da vacinação contra Covid
G1 NA Bem estar Digital

23-Apr
Gestantes devem se vacinar contra covid-19, diz 

agência dos EUA

Valor 

Econômi

co

Redação Mundo Digital

23-Apr
Grávidas de risco poderão receber vacina contra 

covid-19 no Rio de Janeiro 

Bebê.co

m.br

Alice 

Arnoldi 
Gravidez Digital

23-Apr
Procura por congelamento de óvulos aumenta 

durante a pandemia 

Veja 

Saúde

Rodrigo 

Rosa 

Com a 

Palavra 
Digital

23-Apr
Covid-19 aumenta os riscos para mulheres grávidas 

e bebês, diz estudo

CNN 

Brasil

Sandee 

LaMotte
Saúde Digital

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/04/27/ministerio-da-saude-inclui-todas-as-gravidas-e-puerperas-em-grupo-prioritario-da-vacinacao-contra-covid.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/04/27/ministerio-da-saude-inclui-todas-as-gravidas-e-puerperas-em-grupo-prioritario-da-vacinacao-contra-covid.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/04/23/gestantes-devem-se-vacinar-contra-a-covid-19-diz-agencia-dos-eua.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/04/23/gestantes-devem-se-vacinar-contra-a-covid-19-diz-agencia-dos-eua.ghtml
https://bebe.abril.com.br/gravidez/gravidas-de-risco-poderao-receber-vacina-contra-covid-19-no-rio-de-janeiro/
https://bebe.abril.com.br/gravidez/gravidas-de-risco-poderao-receber-vacina-contra-covid-19-no-rio-de-janeiro/
https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/procura-por-congelamento-de-ovulos-aumenta-durante-a-pandemia/
https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/procura-por-congelamento-de-ovulos-aumenta-durante-a-pandemia/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/23/covid-19-aumenta-os-riscos-para-mulheres-gravidas-e-bebes-diz-estudo
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/23/covid-19-aumenta-os-riscos-para-mulheres-gravidas-e-bebes-diz-estudo


25-Apr
Covid-19: vacinas da Pfizer e da Moderna são 

seguras para grávidas, indica estudo preliminar

Olhar 

Digital

Jeniffer 

Cardoso

Coronavír

us
Digital

27-Apr
Grávidas serão priorizadas em campanha de 

vacinação contra Covid-19

CNN 

Brasil

Raphael 

Florênci

o

NA Digital

27-Apr
MS inclui grávidas e mulheres puérperas em 

prioritárias para vacina do COVID-19 

Portal da 

Cidade
NA Vacinação Digital

28-Apr
Mortes de grávidas com covid-19 preocupa médicos 

e autoridades no Brasil

Diário de 

Notícias
NA NA Digital

https://olhardigital.com.br/2021/04/25/coronavirus/covid-19-vacinas-da-pfizer-e-da-moderna-sao-seguras-para-gravidas-indica-estudo-preliminar/
https://olhardigital.com.br/2021/04/25/coronavirus/covid-19-vacinas-da-pfizer-e-da-moderna-sao-seguras-para-gravidas-indica-estudo-preliminar/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/27/gravidas-serao-priorizadas-em-campanha-de-vacinacao-contra-covid-19
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/27/gravidas-serao-priorizadas-em-campanha-de-vacinacao-contra-covid-19
https://registro.portaldacidade.com/noticias/saude/ms-inclui-gravidas-e-mulheres-puerperas-em-prioritarias-para-vacina-do-covid-19-4854
https://registro.portaldacidade.com/noticias/saude/ms-inclui-gravidas-e-mulheres-puerperas-em-prioritarias-para-vacina-do-covid-19-4854
https://www.dn.pt/internacional/mortes-de-gravidas-com-covid-19-preocupa-medicos-e-autoridades-no-brasil-13622585.html
https://www.dn.pt/internacional/mortes-de-gravidas-com-covid-19-preocupa-medicos-e-autoridades-no-brasil-13622585.html

