
1-Oct
Boletim: gestante de 43 anos está entre 

as quatro vítimas de Covid em AL
TNH1 NA Alagoas Digital

1-Oct

McDonald's no ES coloca grávida de 

licença antes da hora e terá que pagar 

salário

A Gazeta Vinícius Brandão
Covid e 

trabalho
Digital

3-Oct

Mesmo com avanço da vacinação, 

engravidar durante a pandemia requer 

cuidados especiais; veja dicas

Hoje em dia Izamara Arcanjo NA Digital

3-Oct
Mortes de grávidas no Amazonas em 

2021 superam as dos últimos cinco anos

Amazonas 

Atual
 Jullie Pereira Dia a Dia Digital

4-Oct
Feto morre com 28 semanas após 

contrair Covid-19 em Chapecó
G1

Carolina 

Fernandes

Santa 

Catarina
Digital

Clipping COVID-19 e Saúde Reprodutiva

Outubro de 2021

https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/boletim-gestante-de-43-anos-esta-entre-as-quatro-vitimas-de-covid-em-al/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/boletim-gestante-de-43-anos-esta-entre-as-quatro-vitimas-de-covid-em-al/
https://www.agazeta.com.br/es/economia/mcdonalds-no-es-coloca-gravida-de-licenca-antes-da-hora-e-tera-que-pagar-salario-1021
https://www.agazeta.com.br/es/economia/mcdonalds-no-es-coloca-gravida-de-licenca-antes-da-hora-e-tera-que-pagar-salario-1021
https://www.agazeta.com.br/es/economia/mcdonalds-no-es-coloca-gravida-de-licenca-antes-da-hora-e-tera-que-pagar-salario-1021
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/sa%C3%BAde/mesmo-com-avan%C3%A7o-da-vacina%C3%A7%C3%A3o-engravidar-durante-a-pandemia-requer-cuidados-especiais-veja-dicas-1.856740
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/sa%C3%BAde/mesmo-com-avan%C3%A7o-da-vacina%C3%A7%C3%A3o-engravidar-durante-a-pandemia-requer-cuidados-especiais-veja-dicas-1.856740
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/sa%C3%BAde/mesmo-com-avan%C3%A7o-da-vacina%C3%A7%C3%A3o-engravidar-durante-a-pandemia-requer-cuidados-especiais-veja-dicas-1.856740
https://amazonasatual.com.br/mortes-de-gravidas-no-amazonas-em-2021-superam-as-dos-ultimos-cinco-anos/
https://amazonasatual.com.br/mortes-de-gravidas-no-amazonas-em-2021-superam-as-dos-ultimos-cinco-anos/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/10/04/feto-morre-com-28-semanas-apos-contrair-covid-19-em-chapeco.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/10/04/feto-morre-com-28-semanas-apos-contrair-covid-19-em-chapeco.ghtml


4-Oct
Baixa procura de gestantes por vacinas 

preocupa agentes de saúde
G1

g1 Bauru e 

Marília 

Bauru e 

Marília 
Digital

5-Oct
OOBr - Covid-19 em gestantes e 

puérperas
SEGS Chico Damaso NA Digital

5-Oct
Piracicaba reabre agenda para vacinar 

gestantes e puérperas contra a Covid-19
G1

g1 Piracicaba e 

Região 

Piracicaba 

e Região
Digital

6-Oct
Guia de vacinação da gestante: saiba 

quais doses são essenciais
Crescer Mônica Kato

Quem 

ama, 

vacina

Digital

6-Oct
Guia de vacinação da gestante: saiba 

quais doses são essenciais
Crescer Mônica Kato

Quem 

ama, 

vacina

Digital

6-Oct

Câmara aprova retorno de gestantes ao 

trabalho presencial após imunização 

contra Covid-19

Agência 

Câmara de 

Notícias

NA NA Digital

6-Oct
Volta ao trabalho presencial de grávidas 

divide opiniões em Plenário

Agência 

Câmara de 

Notícias

NA NA Digital

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2021/10/04/baixa-procura-de-gestantes-por-vacinas-preocupa-agentes-de-saude.ghtml
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2021/10/04/baixa-procura-de-gestantes-por-vacinas-preocupa-agentes-de-saude.ghtml
https://www.segs.com.br/saude/313155-oobr-covid-19-em-gestantes-e-puerperas
https://www.segs.com.br/saude/313155-oobr-covid-19-em-gestantes-e-puerperas
https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2021/10/05/covid-19-piracicaba-reabre-agenda-para-vacinar-gestantes-e-puerperas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2021/10/05/covid-19-piracicaba-reabre-agenda-para-vacinar-gestantes-e-puerperas.ghtml
https://revistacrescer.globo.com/Quem-ama-vacina/noticia/2021/10/guia-de-vacinacao-da-gestante.html
https://revistacrescer.globo.com/Quem-ama-vacina/noticia/2021/10/guia-de-vacinacao-da-gestante.html
https://revistacrescer.globo.com/Quem-ama-vacina/noticia/2021/10/guia-de-vacinacao-da-gestante.html
https://revistacrescer.globo.com/Quem-ama-vacina/noticia/2021/10/guia-de-vacinacao-da-gestante.html
https://www.camara.leg.br/noticias/814466-camara-aprova-retorno-de-gestantes-ao-trabalho-presencial-apos-imunizacao-contra-covid-19/
https://www.camara.leg.br/noticias/814466-camara-aprova-retorno-de-gestantes-ao-trabalho-presencial-apos-imunizacao-contra-covid-19/
https://www.camara.leg.br/noticias/814466-camara-aprova-retorno-de-gestantes-ao-trabalho-presencial-apos-imunizacao-contra-covid-19/
https://www.camara.leg.br/noticias/814463-volta-ao-trabalho-presencial-de-gravidas-divide-opinioes-em-plenario/
https://www.camara.leg.br/noticias/814463-volta-ao-trabalho-presencial-de-gravidas-divide-opinioes-em-plenario/


6-Oct
Guia de vacinação da gestante: saiba 

quais doses são essenciais
Crescer Mônica Kato

Quem 

ama, 

vacina

Digital

6-Oct
Governo de Singapura desativa aplicativo 

após ele receitar camisinha para Covid
IG Redação NA Digital

7-Oct
Covid: retorno de gestantes ao trabalho 

presencial; PT votou contra

Partido dos 

Trabalhador

es

NA
Elas por 

Elas
Digital

7-Oct

Aprovado PL de Tiago Dimas que repassa 

responsabilidade de pagamento salarial 

de grávidas afastadas ao governo federal

Conexão 

Tocantins
Redação Política Digital

7-Oct Webinar dedicado à gravidez e COVID-19 
Jornal 

Médico
NA NA Digital

7-Oct

Justiça manda servidoras penitenciárias 

grávidas serem afastadas do trabalho 

presencial durante a pandemia 

GZH Eduardo Matos Segurança Digital

8-Oct

Especialistas defendem 3ª dose de vacina 

contra covid-19 para gestantes e 

puérperas

Crescer Redação Gravidez Digital

https://revistacrescer.globo.com/Quem-ama-vacina/noticia/2021/10/guia-de-vacinacao-da-gestante.html
https://revistacrescer.globo.com/Quem-ama-vacina/noticia/2021/10/guia-de-vacinacao-da-gestante.html
https://saude.ig.com.br/2021-10-06/singapura-desativa-chatbot-recomendacao-errada-camisinha-covid-19.html
https://saude.ig.com.br/2021-10-06/singapura-desativa-chatbot-recomendacao-errada-camisinha-covid-19.html
https://pt.org.br/covid-pt-vota-contra-projeto-que-autoriza-retorno-de-gestantes-ao-trabalho-presencial/
https://pt.org.br/covid-pt-vota-contra-projeto-que-autoriza-retorno-de-gestantes-ao-trabalho-presencial/
https://conexaoto.com.br/2021/10/07/aprovado-pl-de-tiago-dimas-que-repassa-responsabilidade-de-pagamento-salarial-de-gravidas-afastadas-ao-governo-federal
https://conexaoto.com.br/2021/10/07/aprovado-pl-de-tiago-dimas-que-repassa-responsabilidade-de-pagamento-salarial-de-gravidas-afastadas-ao-governo-federal
https://conexaoto.com.br/2021/10/07/aprovado-pl-de-tiago-dimas-que-repassa-responsabilidade-de-pagamento-salarial-de-gravidas-afastadas-ao-governo-federal
https://www.jornalmedico.pt/atualidade/41587-webinar-dedicado-a-gravidez-e-covid-19.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2021/10/justica-manda-servidoras-penitenciarias-gravidas-serem-afastadas-do-trabalho-presencial-durante-a-pandemia-ckuh1wizl003i019m6xe0cxrn.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2021/10/justica-manda-servidoras-penitenciarias-gravidas-serem-afastadas-do-trabalho-presencial-durante-a-pandemia-ckuh1wizl003i019m6xe0cxrn.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2021/10/justica-manda-servidoras-penitenciarias-gravidas-serem-afastadas-do-trabalho-presencial-durante-a-pandemia-ckuh1wizl003i019m6xe0cxrn.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/especialistas-defendem-3-dose-de-vacina-contra-covid-19-para-gestantes-e-puerperas.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/especialistas-defendem-3-dose-de-vacina-contra-covid-19-para-gestantes-e-puerperas.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/especialistas-defendem-3-dose-de-vacina-contra-covid-19-para-gestantes-e-puerperas.html


8-Oct
Retorno de gestantes ao trabalho 

presencial é aprovado na Câmara
Terra

Isabelle 

Aradzenka
NA Digital

10-Oct

Grávida não vacinada pega covid e só 

descobre que deu à luz após acordar do 

coma

Crescer Redação Gravidez Digital

10-Oct

Retorno de grávidas ao trabalho 

presencial é alvo de críticas; lei que 

garante afastamento foi parar na Justiça

Extra Pollyanna Brêtas NA Digital

10-Oct

Advogados elogiam PL que determina a 

volta das gestantes ao trabalho 

presencial

Consultor 

Jurídico
Ana Luisa Saliba

Bom ou 

ruim?
Digital

11-Oct

Um a cada cinco pacientes em estado 

crítico por causa da covid-19 no Reino 

Unido é uma grávida não vacinada

Crescer Redação Gravidez Digital

11-Oct
Grávidas britânicas sem vacina são 20% 

em casos de Covid grave

Yahoo 

Notícias
Marthe Fourcade

Bloomber

g
Digital

11-Oct
Cientistas reiteram ligação entre Covid-

19 e complicações na gravidez

Notícias ao 

Minuto
NA

Lifestyle 

Covid-19
Digital

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/criancas/retorno-de-gestantes-ao-trabalho-presencial-e-aprovado-na-camara,7356a917ebf36d8b1257e5a79bdcf038m8ciacid.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/criancas/retorno-de-gestantes-ao-trabalho-presencial-e-aprovado-na-camara,7356a917ebf36d8b1257e5a79bdcf038m8ciacid.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/gravida-nao-vacinada-pega-covid-e-so-descobre-que-deu-luz-apos-acordar-do-coma.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/gravida-nao-vacinada-pega-covid-e-so-descobre-que-deu-luz-apos-acordar-do-coma.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/gravida-nao-vacinada-pega-covid-e-so-descobre-que-deu-luz-apos-acordar-do-coma.html
https://extra.globo.com/economia/financas/retorno-de-gravidas-ao-trabalho-presencial-alvo-de-criticas-lei-que-garante-afastamento-foi-parar-na-justica-25230291.html
https://extra.globo.com/economia/financas/retorno-de-gravidas-ao-trabalho-presencial-alvo-de-criticas-lei-que-garante-afastamento-foi-parar-na-justica-25230291.html
https://extra.globo.com/economia/financas/retorno-de-gravidas-ao-trabalho-presencial-alvo-de-criticas-lei-que-garante-afastamento-foi-parar-na-justica-25230291.html
https://www.conjur.com.br/2021-out-10/advogados-elogiam-volta-gestantes-trabalho-presencial
https://www.conjur.com.br/2021-out-10/advogados-elogiam-volta-gestantes-trabalho-presencial
https://www.conjur.com.br/2021-out-10/advogados-elogiam-volta-gestantes-trabalho-presencial
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/um-cada-cinco-pacientes-em-estado-critico-por-causa-da-covid-19-no-reino-unido-e-uma-gravida-nao-vacinada.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/um-cada-cinco-pacientes-em-estado-critico-por-causa-da-covid-19-no-reino-unido-e-uma-gravida-nao-vacinada.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/um-cada-cinco-pacientes-em-estado-critico-por-causa-da-covid-19-no-reino-unido-e-uma-gravida-nao-vacinada.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/gr%C3%A1vidas-brit%C3%A2nicas-sem-vacina-s%C3%A3o-145956703.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/gr%C3%A1vidas-brit%C3%A2nicas-sem-vacina-s%C3%A3o-145956703.html
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1848924/estudos-reiteram-ligacao-entre-covid-19-e-complicacoes-na-gravidez
https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1848924/estudos-reiteram-ligacao-entre-covid-19-e-complicacoes-na-gravidez


11-Oct

Receio e cuidados específicos marcam a 

possibilidade de retorno das gestantes ao 

trabalho presencial 

Diário do 

Nordeste
 Theyse Viana NA Digital

13-Oct

Mãe não vacinada que contraiu covid-19 

precisa de transplante de pulmão após o 

parto 

Crescer Redação Gravidez Digital

14-Oct
Pesquisadores mostram que a Covid-19 

não afeta a fertilidade das mulheres

Revista 

Planeta
NA Saúde Digital

14-Oct

Justiça determina que União não exija 

retorno de gestante ao trabalho 

presencial

Ana Luisa 

Saliba
Ana Luisa Saliba

Não vale 

o risco
Digital

15-Oct

Bebê na Turquia nasce com deformações 

por causa da vacina mRNA contra Covid-

19 #boato 

Boatos.org  Kyene Becker Saúde Digital

15-Oct
Vacinas contra a Covid-19 afetam a 

fertilidade?
Polígrafo Filipa Traqueia NA Digital

15-Oct

Coincidência ou efeito secundário? 

Investigadores querem saber se a vacina 

contra a covid-19 tem mesmo impacto na 

menstruação

SAPO 24
Marta Pedreira 

Mixão

Madreme

dia
Digital

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/receio-e-cuidados-especificos-marcam-a-possibilidade-de-retorno-das-gestantes-ao-trabalho-presencial-1.3146631
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/receio-e-cuidados-especificos-marcam-a-possibilidade-de-retorno-das-gestantes-ao-trabalho-presencial-1.3146631
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/receio-e-cuidados-especificos-marcam-a-possibilidade-de-retorno-das-gestantes-ao-trabalho-presencial-1.3146631
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/mae-nao-vacinada-que-contraiu-covid-19-precisa-de-transplante-de-pulmao-apos-o-parto.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/mae-nao-vacinada-que-contraiu-covid-19-precisa-de-transplante-de-pulmao-apos-o-parto.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/mae-nao-vacinada-que-contraiu-covid-19-precisa-de-transplante-de-pulmao-apos-o-parto.html
https://www.revistaplaneta.com.br/pesquisadores-mostram-que-a-covid-19-nao-afeta-a-fertilidade-das-mulheres/
https://www.revistaplaneta.com.br/pesquisadores-mostram-que-a-covid-19-nao-afeta-a-fertilidade-das-mulheres/
https://www.conjur.com.br/2021-out-14/justica-determina-uniao-mantenha-gestante-home-office
https://www.conjur.com.br/2021-out-14/justica-determina-uniao-mantenha-gestante-home-office
https://www.conjur.com.br/2021-out-14/justica-determina-uniao-mantenha-gestante-home-office
https://www.boatos.org/saude/bebe-turquia-nasce-com-deformacoes-por-causa-vacina-mrna-contra-covid-19.html
https://www.boatos.org/saude/bebe-turquia-nasce-com-deformacoes-por-causa-vacina-mrna-contra-covid-19.html
https://www.boatos.org/saude/bebe-turquia-nasce-com-deformacoes-por-causa-vacina-mrna-contra-covid-19.html
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/vacinas-contra-a-covid-19-afetam-a-fertilidade
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/vacinas-contra-a-covid-19-afetam-a-fertilidade
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/coincidencia-ou-efeito-secundario-investigadores-querem-saber-se-a-vacina-contra-a-covid-19-tem-mesmo-impacto-na-menstruacao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/coincidencia-ou-efeito-secundario-investigadores-querem-saber-se-a-vacina-contra-a-covid-19-tem-mesmo-impacto-na-menstruacao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/coincidencia-ou-efeito-secundario-investigadores-querem-saber-se-a-vacina-contra-a-covid-19-tem-mesmo-impacto-na-menstruacao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/coincidencia-ou-efeito-secundario-investigadores-querem-saber-se-a-vacina-contra-a-covid-19-tem-mesmo-impacto-na-menstruacao


18-Oct
Gestantes podem retornar ao trabalho 

presencial: é viável?

Eu, 

Estudante
Ana Luisa Araujo Legislação Digital

18-Oct
Retorno das gestantes ao trabalho 

presencial. PL 2.058/21 
Migalhas

Dayse Coelho de 

Almeida

Migalhas 

de peso
Digital

18-Oct

‘Os médicos não esperavam que eu 

sobrevivesse’, diz mãe que deu à luz com 

covid-19

Crescer Redação Saúde Digital

19-Oct

Mãe não vacinada perde a vida para 

covid após parto: "Por favor, vacine-se", 

pede avó

Crescer Redação Gravidez Digital

19-Oct

Grávidas com Covid grave sem vacina 

têm 5 vezes mais chance de morrer que 

as vacinadas, aponta levantamento

G1 Lara Pinheiro
Coronavír

us
Digital

19-Oct
Retorno das gestantes ao trabalho 

presencial (atualizado)

Jornal 

Contábil
Ricardo de Freitas NA Digital

19-Oct
Projeto piloto monitora grávidas 

vacinadas contra a Covid-19
Pfarma Fábio Reis

Coronavír

us
Digital

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/trabalho-e-formacao/2021/10/4956206-gestantes-podem-retornar-ao-trabalho-presencial-e-viavel.html
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/trabalho-e-formacao/2021/10/4956206-gestantes-podem-retornar-ao-trabalho-presencial-e-viavel.html
https://www.migalhas.com.br/depeso/353258/retorno-das-gestantes-ao-trabalho-presencial-pl-2-058-21
https://www.migalhas.com.br/depeso/353258/retorno-das-gestantes-ao-trabalho-presencial-pl-2-058-21
‘Os médicos não esperavam que eu sobrevivesse’, diz mãe que deu à luz com covid-19
‘Os médicos não esperavam que eu sobrevivesse’, diz mãe que deu à luz com covid-19
‘Os médicos não esperavam que eu sobrevivesse’, diz mãe que deu à luz com covid-19
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/mae-nao-vacinada-perde-vida-para-covid-apos-parto-por-favor-vacine-se-pede-avo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/mae-nao-vacinada-perde-vida-para-covid-apos-parto-por-favor-vacine-se-pede-avo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/mae-nao-vacinada-perde-vida-para-covid-apos-parto-por-favor-vacine-se-pede-avo.html
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/10/19/gravidas-com-covid-grave-sem-vacina-tem-5-vezes-mais-chance-de-morrer-que-as-vacinadas-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/10/19/gravidas-com-covid-grave-sem-vacina-tem-5-vezes-mais-chance-de-morrer-que-as-vacinadas-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/10/19/gravidas-com-covid-grave-sem-vacina-tem-5-vezes-mais-chance-de-morrer-que-as-vacinadas-aponta-levantamento.ghtml
https://www.jornalcontabil.com.br/retorno-das-gestantes-ao-trabalho-presencial-atualizado/
https://www.jornalcontabil.com.br/retorno-das-gestantes-ao-trabalho-presencial-atualizado/
https://pfarma.com.br/coronavirus/6979-projeto-piloto-monitora-gravidas-vacinadas-contra-a-covid-19.html
https://pfarma.com.br/coronavirus/6979-projeto-piloto-monitora-gravidas-vacinadas-contra-a-covid-19.html


20-Oct
Grávidas não vacinadas têm até 5 vezes 

mais chances de morrer de covid-19
Crescer Redação Gravidez Digital

20-Oct
Dei à luz minhas gêmeas quando estava 

em coma com covid'
BBC NA NA Digital

20-Oct

Mãe de recém-nascido cria regras 

restritas para visitantes: "Prova 

fotográfica do teste de covid-19 à 

proibição de presentes usados"

Crescer Redação Saúde Digital

20-Oct

Vírus Nipah, paracetamol na gestação, 

terceira dose e muito mais: confira o top 

10 de setembro [infográfico]

PEBMED Luciano Lucas NA Digital

22-Oct

Novo estudo reforça vacinação contra 

covid-19 na gravidez: "Não há evidências 

de maior risco de aborto espontâneo"

Crescer Redação Gravidez Digital

24-Oct

Gravidez na pandemia: reitora da Ulbra 

relata momentos de medo e incertezas 

durante a gestação

A Crítica NA

Aniversári

o de 

Manaus

Digital

24-Oct

Projeção indica que índice de 

mortalidade materna em Minas vai mais 

que dobrar por causa da Covid

Rádio 

Itatiaia
NA NA Digital

https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/gravidas-nao-vacinadas-tem-ate-5-vezes-mais-chances-de-morrer-de-covid-19.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/gravidas-nao-vacinadas-tem-ate-5-vezes-mais-chances-de-morrer-de-covid-19.html
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58989114
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58989114
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/10/mae-de-recem-nascido-cria-regras-restritas-para-visitantes-prova-fotografica-do-teste-de-covid-19-proibicao-de-presentes-usados.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/10/mae-de-recem-nascido-cria-regras-restritas-para-visitantes-prova-fotografica-do-teste-de-covid-19-proibicao-de-presentes-usados.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/10/mae-de-recem-nascido-cria-regras-restritas-para-visitantes-prova-fotografica-do-teste-de-covid-19-proibicao-de-presentes-usados.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/10/mae-de-recem-nascido-cria-regras-restritas-para-visitantes-prova-fotografica-do-teste-de-covid-19-proibicao-de-presentes-usados.html
https://pebmed.com.br/virus-nipah-paracetamol-na-gestacao-terceira-dose-e-muito-mais-confira-o-top-10-de-setembro-infografico/
https://pebmed.com.br/virus-nipah-paracetamol-na-gestacao-terceira-dose-e-muito-mais-confira-o-top-10-de-setembro-infografico/
https://pebmed.com.br/virus-nipah-paracetamol-na-gestacao-terceira-dose-e-muito-mais-confira-o-top-10-de-setembro-infografico/
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/novo-estudo-reforca-vacinacao-contra-covid-19-na-gravidez-nao-ha-evidencias-de-maior-risco-de-aborto-espontaneo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/novo-estudo-reforca-vacinacao-contra-covid-19-na-gravidez-nao-ha-evidencias-de-maior-risco-de-aborto-espontaneo.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2021/10/novo-estudo-reforca-vacinacao-contra-covid-19-na-gravidez-nao-ha-evidencias-de-maior-risco-de-aborto-espontaneo.html
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/gravidez-na-pandemia-reitora-da-ulbra-relata-momentos-de-medo-e-incertezas-durante-a-gestacao
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/gravidez-na-pandemia-reitora-da-ulbra-relata-momentos-de-medo-e-incertezas-durante-a-gestacao
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/gravidez-na-pandemia-reitora-da-ulbra-relata-momentos-de-medo-e-incertezas-durante-a-gestacao
https://www.itatiaia.com.br/noticia/projecao-indica-que-indice-de-mortalidade-materna-em-minas-vai-mais-que-dobrar-por-causa-da-covid
https://www.itatiaia.com.br/noticia/projecao-indica-que-indice-de-mortalidade-materna-em-minas-vai-mais-que-dobrar-por-causa-da-covid
https://www.itatiaia.com.br/noticia/projecao-indica-que-indice-de-mortalidade-materna-em-minas-vai-mais-que-dobrar-por-causa-da-covid


25-Oct
Pesquisa mostra que COVID-19 pode 

afetar a placenta de grávidas
G1

HOSPITAL 

PEQUENO 

PRÍNCIPE 

PEQUENO 

PRÍNCIPE: 

UM 

HOSPITAL 

COMPLET

O

Digital

25-Oct

Após três abortos espontâneos, mãe que 

não estava vacinada dá à luz, mas não 

resiste à covid-19

Crescer Redação Gravidez Digital

27-Oct
Febrasgo indica que grávidas e puérperas 

recebam 3ª dose contra a Covid-19
Terra

Isabelle 

Aradzenka Crianças Digital

27-Oct

Marido perde esposa para Covid dias 

após ela dar à luz e passa a cuidar sozinho 

de bebê e outros dois filhos: 'Fiquei sem 

chão'

G1 Talissa Medeiros
Sorocaba 

e Jundia
Digital

27-Oct
Pré-natal é essencial em tempos de 

pandemia

Gazeta 

Regional
Redação NA Digital

28-Oct
Vacinas contra a Covid-19 não provocam 

abortos espontâneos, diz estudo
Veja Simone Blanes Saúde Digital

28-Oct

Covid-19: mãe dá à luz enquanto estava 

intubada e conhece filho dois meses 

depois

Marie Claire Redação Notícias Digital

https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/hospital-pequeno-principe/pequeno-principe-um-hospital-completo/noticia/2021/10/25/pesquisa-mostra-que-covid-19-pode-afetar-a-placenta-de-gravidas.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/hospital-pequeno-principe/pequeno-principe-um-hospital-completo/noticia/2021/10/25/pesquisa-mostra-que-covid-19-pode-afetar-a-placenta-de-gravidas.ghtml
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Saude/noticia/2021/10/apos-tres-abortos-espontaneos-mae-que-nao-estava-vacinada-da-luz-mas-nao-resiste-covid-19.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Saude/noticia/2021/10/apos-tres-abortos-espontaneos-mae-que-nao-estava-vacinada-da-luz-mas-nao-resiste-covid-19.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Saude/noticia/2021/10/apos-tres-abortos-espontaneos-mae-que-nao-estava-vacinada-da-luz-mas-nao-resiste-covid-19.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/criancas/febrasgo-indica-que-gravidas-e-puerperas-recebam-3-dose-contra-a-covid-19,eb79e3140e9824d34af61ecb579ce75egxhkuzsm.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/criancas/febrasgo-indica-que-gravidas-e-puerperas-recebam-3-dose-contra-a-covid-19,eb79e3140e9824d34af61ecb579ce75egxhkuzsm.html
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/10/27/marido-perde-esposa-para-covid-dias-apos-ela-dar-a-luz-e-passa-a-cuidar-sozinho-de-bebe-e-outros-dois-filhos-fiquei-sem-chao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/10/27/marido-perde-esposa-para-covid-dias-apos-ela-dar-a-luz-e-passa-a-cuidar-sozinho-de-bebe-e-outros-dois-filhos-fiquei-sem-chao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/10/27/marido-perde-esposa-para-covid-dias-apos-ela-dar-a-luz-e-passa-a-cuidar-sozinho-de-bebe-e-outros-dois-filhos-fiquei-sem-chao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/10/27/marido-perde-esposa-para-covid-dias-apos-ela-dar-a-luz-e-passa-a-cuidar-sozinho-de-bebe-e-outros-dois-filhos-fiquei-sem-chao.ghtml
https://www.leiaogazeta.com.br/pre-natal-e-essencial-em-tempos-de-pandemia/
https://www.leiaogazeta.com.br/pre-natal-e-essencial-em-tempos-de-pandemia/
https://veja.abril.com.br/saude/vacinas-contra-a-covid-19-nao-provocam-abortos-espontaneos-diz-estudo/
https://veja.abril.com.br/saude/vacinas-contra-a-covid-19-nao-provocam-abortos-espontaneos-diz-estudo/
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2021/10/covid-19-mae-da-luz-enquanto-estava-intubada-e-conhece-filho-dois-meses-depois.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2021/10/covid-19-mae-da-luz-enquanto-estava-intubada-e-conhece-filho-dois-meses-depois.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2021/10/covid-19-mae-da-luz-enquanto-estava-intubada-e-conhece-filho-dois-meses-depois.html


29-Oct
Mãe com Covid no final da gravidez dá à 

luz na Santa Casa de Catalão
Zap Catalão

Blog Zap Catalão 

Notícias
NA Digital

https://www.zapcatalao.com.br/mae-com-covid-no-final-da-gravidez-da-a-luz-na-santa-casa-de-catalao/
https://www.zapcatalao.com.br/mae-com-covid-no-final-da-gravidez-da-a-luz-na-santa-casa-de-catalao/



