
1-Dec

Falhas na distribuição de vagas em 

maternidades prejudica atendimento 

de bebês em Fortaleza 

Diário de 

Nordeste
Redação NA Digital

1-Dec

Não, vacina da covid não aumenta 

casos de aborto nem provoca AVC em 

pilotos

Canaltech Nathan Vieira NA Digital

2-Dec

Covid-19: em SP, grávidas acima de 18 

anos podem tomar dose de reforço 

com 4 meses após a segunda 

Crescer Redação Saúde Digital

3-Dec
Clube Militar do RJ marca palestra 

sobre ‘efeitos adversos da vacina’
Poder 360 Redação NA Digital

Clipping COVID-19 e Saúde Reprodutiva

Dezembro de 2021

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/falhas-na-distribuicao-de-vagas-em-maternidades-prejudica-atendimento-de-bebes-em-fortaleza-1.3166190
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/falhas-na-distribuicao-de-vagas-em-maternidades-prejudica-atendimento-de-bebes-em-fortaleza-1.3166190
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/falhas-na-distribuicao-de-vagas-em-maternidades-prejudica-atendimento-de-bebes-em-fortaleza-1.3166190
https://canaltech.com.br/saude/nao-vacina-da-covid-nao-aumenta-casos-de-aborto-nem-provoca-avc-em-pilotos-203267/
https://canaltech.com.br/saude/nao-vacina-da-covid-nao-aumenta-casos-de-aborto-nem-provoca-avc-em-pilotos-203267/
https://canaltech.com.br/saude/nao-vacina-da-covid-nao-aumenta-casos-de-aborto-nem-provoca-avc-em-pilotos-203267/
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Saude/noticia/2021/12/covid-19-em-sp-gravidas-com-18-anos-ou-mais-podem-tomar-dose-de-reforco-com-4-meses-apos-segunda.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Saude/noticia/2021/12/covid-19-em-sp-gravidas-com-18-anos-ou-mais-podem-tomar-dose-de-reforco-com-4-meses-apos-segunda.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/Saude/noticia/2021/12/covid-19-em-sp-gravidas-com-18-anos-ou-mais-podem-tomar-dose-de-reforco-com-4-meses-apos-segunda.html
https://www.poder360.com.br/coronavirus/clube-militar-do-rj-marca-palestra-sobre-efeitos-adversos-da-vacina/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/clube-militar-do-rj-marca-palestra-sobre-efeitos-adversos-da-vacina/


4-Dec

Covid-19: com nove leitos ativos, 

Ceará tem 100% das UTIs infantis 

ocupadas

O Povo Mirla Nobre NA Digital

4-Dec

Comprovante de vacinação contra 

Covid-19 será exigido no Hospital da 

Mulher

Acorda Cidade NA NA Digital

4-Dec

EUA: diretora do CDC troca “mulheres 

grávidas” por “pessoas grávidas” em 

entrevista sobre vacinas

Estudos 

Nacionais
 Julio Gonzaga NA Digital

4-Dec
Grávidas e lactantes devem tomar 

dose reforço da vacina da Covid-19
Metrópoles Redação

Maternid

ade
Digital

4-Dec

Sexo de fetos influencia resposta 

imune da placenta à Covid-19, diz 

estudo

Galileu Redação Saúde Digital

https://www.opovo.com.br/coronavirus/2021/12/04/covid-19-com-nove-leitos-ativos-ceara-tem-100-das-utis-infantis-ocupadas.html
https://www.opovo.com.br/coronavirus/2021/12/04/covid-19-com-nove-leitos-ativos-ceara-tem-100-das-utis-infantis-ocupadas.html
https://www.opovo.com.br/coronavirus/2021/12/04/covid-19-com-nove-leitos-ativos-ceara-tem-100-das-utis-infantis-ocupadas.html
https://www.acordacidade.com.br/noticias/252110/comprovante-de-vacinacao-contra-covid-19-sera-exigido-no-hospital-da-mulher.html
https://www.acordacidade.com.br/noticias/252110/comprovante-de-vacinacao-contra-covid-19-sera-exigido-no-hospital-da-mulher.html
https://www.acordacidade.com.br/noticias/252110/comprovante-de-vacinacao-contra-covid-19-sera-exigido-no-hospital-da-mulher.html
https://www.estudosnacionais.com/34957/eua-diretora-do-cdc-troca-mulheres-gravidas-por-pessoas-gravidas-em-entrevista-sobre-vacinas/
https://www.estudosnacionais.com/34957/eua-diretora-do-cdc-troca-mulheres-gravidas-por-pessoas-gravidas-em-entrevista-sobre-vacinas/
https://www.estudosnacionais.com/34957/eua-diretora-do-cdc-troca-mulheres-gravidas-por-pessoas-gravidas-em-entrevista-sobre-vacinas/
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/maternidade/gravidas-e-lactantes-devem-tomar-dose-reforco-da-vacina-da-covid-19
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/maternidade/gravidas-e-lactantes-devem-tomar-dose-reforco-da-vacina-da-covid-19
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/12/sexo-de-fetos-influencia-resposta-imune-da-placenta-covid-19-diz-estudo.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/12/sexo-de-fetos-influencia-resposta-imune-da-placenta-covid-19-diz-estudo.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/12/sexo-de-fetos-influencia-resposta-imune-da-placenta-covid-19-diz-estudo.html


5-Dec
Vacinação em massa não ampliou a 

taxa de mortalidade por covid
Poder 360 NA NA Digital

6-Dec

A pedido do MPF, Justiça defere 

liminar para regularizar oferta de 

leitos a gestantes na Paraíba

MPF-Paraíba NA NA Digital

6-Dec

Mulher que não sabia que estava 

grávida batiza bebê com nome da mãe 

que morreu na pandemia, em RO

G1
Jaíne Quele 

Cruz
Rondônia Digital

7-Dec

Gestantes e puérperas imunizadas 

contra Covid-19 com Jansen devem 

receber reforço vacinal da Pfizer, 

orienta SES

A8 Sergipe Redação NA Digital

7-Dec

Estudo discute principais 

complicações da Covid-19 para 

grávidas

Folha de Boa 

Vista
Redação NA Digital

https://www.poder360.com.br/coronavirus/vacinacao-em-massa-nao-ampliou-a-taxa-de-mortalidade-por-covid/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/vacinacao-em-massa-nao-ampliou-a-taxa-de-mortalidade-por-covid/
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/a-pedido-do-mpf-justica-defere-liminar-para-regularizar-oferta-de-leitos-a-gestantes-na-paraiba
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/a-pedido-do-mpf-justica-defere-liminar-para-regularizar-oferta-de-leitos-a-gestantes-na-paraiba
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/a-pedido-do-mpf-justica-defere-liminar-para-regularizar-oferta-de-leitos-a-gestantes-na-paraiba
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/12/06/mulher-que-nao-sabia-que-estava-gravida-batiza-bebe-com-nome-da-mae-que-morreu-na-pandemia-em-ro.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/12/06/mulher-que-nao-sabia-que-estava-gravida-batiza-bebe-com-nome-da-mae-que-morreu-na-pandemia-em-ro.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/12/06/mulher-que-nao-sabia-que-estava-gravida-batiza-bebe-com-nome-da-mae-que-morreu-na-pandemia-em-ro.ghtml
https://a8se.com/noticias/sergipe/gestantes-e-puerperas-imunizadas-contra-covid-19-com-jansen-devem-receber-reforco-vacinal-da-pfizer-orienta-ses/
https://a8se.com/noticias/sergipe/gestantes-e-puerperas-imunizadas-contra-covid-19-com-jansen-devem-receber-reforco-vacinal-da-pfizer-orienta-ses/
https://a8se.com/noticias/sergipe/gestantes-e-puerperas-imunizadas-contra-covid-19-com-jansen-devem-receber-reforco-vacinal-da-pfizer-orienta-ses/
https://a8se.com/noticias/sergipe/gestantes-e-puerperas-imunizadas-contra-covid-19-com-jansen-devem-receber-reforco-vacinal-da-pfizer-orienta-ses/
https://folhabv.com.br/noticia/SAUDE/Saude/Estudo-discute-principais-complicacoes-da-Covid-19-para-gravidas/82252
https://folhabv.com.br/noticia/SAUDE/Saude/Estudo-discute-principais-complicacoes-da-Covid-19-para-gravidas/82252
https://folhabv.com.br/noticia/SAUDE/Saude/Estudo-discute-principais-complicacoes-da-Covid-19-para-gravidas/82252


7-Dec

ENGANOSO: Vacinação em massa não 

ampliou a taxa de mortalidade por 

covid, diferentemente do que afirma 

médico

SBT
Projeto 

Comprova
NA Digital

13-Dec
Em alagoas, 25 gestantes e puérperas 

não resistiram à covid

Gazeta de 

Alagoas

Regina 

Carvalho
Cidades Digital

9-Dec

Covid-19: especialista alerta sobre 

sintoma incomum da ômicron em 

crianças 

Bebê.com.br Redação NA Digital

10-Dec

COVID-19: Gravidez precoce 

aumentou durante a pandemia na 

África do Sul

Voz da América NA

Voa 

Portuguê

s

Digital

13-Dec
Estudo revela que taxa de depressão 

pós-parto dobrou na pandemia

Portal 

EcoDebate
Redação Saúde Digital

https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/189727-enganoso-vacinacao-em-massa-nao-ampliou-a-taxa-de-mortalidade-por-covid-diferentemente-do-que-afirma-medico
https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/189727-enganoso-vacinacao-em-massa-nao-ampliou-a-taxa-de-mortalidade-por-covid-diferentemente-do-que-afirma-medico
https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/189727-enganoso-vacinacao-em-massa-nao-ampliou-a-taxa-de-mortalidade-por-covid-diferentemente-do-que-afirma-medico
https://www.sbt.com.br/jornalismo/comprova/noticia/189727-enganoso-vacinacao-em-massa-nao-ampliou-a-taxa-de-mortalidade-por-covid-diferentemente-do-que-afirma-medico
https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/339462/em-alagoas-25-gestantes-e-puerperas-nao-resistiram-a-covid
https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/339462/em-alagoas-25-gestantes-e-puerperas-nao-resistiram-a-covid
https://bebe.abril.com.br/saude/covid-19-especialista-alerta-sobre-sintoma-incomum-da-omicron-em-criancas/
https://bebe.abril.com.br/saude/covid-19-especialista-alerta-sobre-sintoma-incomum-da-omicron-em-criancas/
https://bebe.abril.com.br/saude/covid-19-especialista-alerta-sobre-sintoma-incomum-da-omicron-em-criancas/
https://www.voaportugues.com/a/covid-19-gravidez-precoce-aumentou-durante-a-pandemia-na-%C3%A1frica-do-sul/6347727.html
https://www.voaportugues.com/a/covid-19-gravidez-precoce-aumentou-durante-a-pandemia-na-%C3%A1frica-do-sul/6347727.html
https://www.voaportugues.com/a/covid-19-gravidez-precoce-aumentou-durante-a-pandemia-na-%C3%A1frica-do-sul/6347727.html
https://www.ecodebate.com.br/2021/12/13/estudo-revela-que-taxa-de-depressao-pos-parto-dobrou-na-pandemia/
https://www.ecodebate.com.br/2021/12/13/estudo-revela-que-taxa-de-depressao-pos-parto-dobrou-na-pandemia/


14-Dec

Salário-maternidade para grávidas que 

não podem fazer teletrabalho vai a 

Plenário

Agência Senado Redação NA Digital

14-Dec

Mulher acorda do coma provocado 

pela covid e descobre que deu à luz 

uma menina

Marie Claire Redação Notícias Digital

14-Dec
Molnupiravir: remédio usado contra 

covid oferece risco para grávidas
Canaltech Nathan Vieira NA Digital

16-Dec
Covid-19 na grávida: um desafio da 

Obstetrícia de Alto Risco 
Portal Mie Luísa Martins Opinião Digital

16-Dec
Volta à Câmara projeto sobre 

afastamento de empregada gestante
Agência Senado

Regina 

Pinheiro
NA Digital

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/14/salario-maternidade-para-gravidas-que-nao-podem-fazer-teletrabalho-vai-a-plenario
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/14/salario-maternidade-para-gravidas-que-nao-podem-fazer-teletrabalho-vai-a-plenario
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/14/salario-maternidade-para-gravidas-que-nao-podem-fazer-teletrabalho-vai-a-plenario
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2021/12/mulher-acorda-do-coma-provocado-pela-covid-e-descobre-que-deu-luz-uma-menina.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2021/12/mulher-acorda-do-coma-provocado-pela-covid-e-descobre-que-deu-luz-uma-menina.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2021/12/mulher-acorda-do-coma-provocado-pela-covid-e-descobre-que-deu-luz-uma-menina.html
https://canaltech.com.br/saude/molnupiravir-remedio-usado-contra-covid-oferece-risco-para-gravidas-204390/
https://canaltech.com.br/saude/molnupiravir-remedio-usado-contra-covid-oferece-risco-para-gravidas-204390/
https://www.publico.pt/2021/12/16/impar/opiniao/covid19-gravida-desafio-obstetricia-alto-risco-1988697
https://www.publico.pt/2021/12/16/impar/opiniao/covid19-gravida-desafio-obstetricia-alto-risco-1988697
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/12/volta-a-camara-projeto-sobre-afastamento-de-empregada-gestante
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/12/volta-a-camara-projeto-sobre-afastamento-de-empregada-gestante


17-Dec

Morte de grávida em Coqueiro Seco, 

AL, é registrada no boletim de Covid 

quase 9 meses depois

G1
Roberta 

Batista
Alagoas Digital

18-Dec
Pandemia afetou o ciclo menstrual de 

77% das mulheres, afirma estudo
Gazeta do Povo

Raquel 

Derevecki
Saúde Digital

20-Dec

Procura por tratamentos de 

fertilização aumentou no Brasil nos 

dois últimos anos

Terra NA NA Digital

20-Dec

Democratas do Texas podem usar 

dinheiro federal da “assistência Covid” 

para financiar o aborto

Gazeta do Povo
John 

McCormack
Mundo Digital

20-Dec

Mãe e bebê sobrevivem após batalha 

contra a covid-19: ‘Tenho sorte por eu 

e meu filho estarmos aqui’

Crescer Redação Saúde Digital

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/12/17/secretaria-de-saude-de-coqueiro-seco-al-esclarece-morte-de-gravida-por-covid.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/12/17/secretaria-de-saude-de-coqueiro-seco-al-esclarece-morte-de-gravida-por-covid.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/12/17/secretaria-de-saude-de-coqueiro-seco-al-esclarece-morte-de-gravida-por-covid.ghtml
https://www.semprefamilia.com.br/saude/pandemia-afetou-o-ciclo-menstrual-de-77-das-mulheres-afirma-estudo/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/pandemia-afetou-o-ciclo-menstrual-de-77-das-mulheres-afirma-estudo/
https://www.terra.com.br/noticias/procura-por-tratamentos-de-fertilizacao-aumentou-no-brasil-nos-dois-ultimos-anos,48c98c0b320d4ecbfe1f3cde4a19b8e38oe5nv3u.html
https://www.terra.com.br/noticias/procura-por-tratamentos-de-fertilizacao-aumentou-no-brasil-nos-dois-ultimos-anos,48c98c0b320d4ecbfe1f3cde4a19b8e38oe5nv3u.html
https://www.terra.com.br/noticias/procura-por-tratamentos-de-fertilizacao-aumentou-no-brasil-nos-dois-ultimos-anos,48c98c0b320d4ecbfe1f3cde4a19b8e38oe5nv3u.html
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/national-review-aborto-texas/
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/national-review-aborto-texas/
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/national-review-aborto-texas/
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/12/mae-e-bebe-sobrevivem-apos-batalha-contra-covid-19-tenho-sorte-por-eu-e-meu-filho-estarmos-aqui.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/12/mae-e-bebe-sobrevivem-apos-batalha-contra-covid-19-tenho-sorte-por-eu-e-meu-filho-estarmos-aqui.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/12/mae-e-bebe-sobrevivem-apos-batalha-contra-covid-19-tenho-sorte-por-eu-e-meu-filho-estarmos-aqui.html


21-Dec
Grávidas podem ser “transmissoras 

silenciosas” de Covid, diz estudo
Metropoles

Jaqueline 

Fernandes
Saúde Digital

21-Dec

Mãe que deu à luz em coma por causa 

da covid pede que gestantes se 

vacinem: "Poderíamos ter morrido"

Crescer Redação Saúde Digital

21-Dec

PBH convoca quem tem comorbidade, 

deficiência, gestantes e puérperas 

para vacina

Prefeitura de 

Belo Horizonte
NA NA Digital

22-Dec
Covid-19 pode reduzir qualidade do 

esperma por meses, diz novo estudo
Olhar Digital Lucas Soares NA Digital

22-Dec
Vaticano alerta para consequências da 

Covid na vida das crianças
UOL Notícias NA ANSA Digital

https://www.metropoles.com/saude/gravidas-podem-ser-transmissoras-silenciosas-de-covid-diz-estudo
https://www.metropoles.com/saude/gravidas-podem-ser-transmissoras-silenciosas-de-covid-diz-estudo
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/12/mae-que-deu-luz-em-coma-por-causa-da-covid-pede-que-gestantes-se-vacinem-poderiamos-ter-morrido.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/12/mae-que-deu-luz-em-coma-por-causa-da-covid-pede-que-gestantes-se-vacinem-poderiamos-ter-morrido.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/12/mae-que-deu-luz-em-coma-por-causa-da-covid-pede-que-gestantes-se-vacinem-poderiamos-ter-morrido.html
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-convoca-quem-tem-comorbidade-deficiencia-gestantes-e-puerperas-para-vacina
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-convoca-quem-tem-comorbidade-deficiencia-gestantes-e-puerperas-para-vacina
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pbh-convoca-quem-tem-comorbidade-deficiencia-gestantes-e-puerperas-para-vacina
https://olhardigital.com.br/2021/12/22/coronavirus/covid-19-pode-reduzir-qualidade-do-esperma-por-meses-diz-novo-estudo/
https://olhardigital.com.br/2021/12/22/coronavirus/covid-19-pode-reduzir-qualidade-do-esperma-por-meses-diz-novo-estudo/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2021/12/22/vaticano-alerta-para-consequencias-da-covid-na-vida-das-criancas.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2021/12/22/vaticano-alerta-para-consequencias-da-covid-na-vida-das-criancas.htm


23-Dec
Ômicron aumenta riscos da covid para 

gestantes não vacinadas

Valor 

Econômico
Suzi Ring

Bloomber

g
Digital

25-Dec

Justiça Federal autoriza afastamento e 

pagamento de salário-maternidade a 

empregadas gestantes na pandemia

Prefeitura 

Municipal de 

Campina 

Grande

NA NA Digital

27-Dec
Em votação: retorno ao trabalho 

presencial das gestantes 
Migalhas

Larissa 

Salgado

Migalhas 

de peso
Digital

27-Dec
Reprodução Humana: pandemia muda 

comportamento das mulheres 

Tribuna 

Catarinense
Redação NA Digital

30-Dec

BH faz repescagem da 3ª dose contra 

a Covid para gestantes, puérperas e 

pessoas com deficiência

Hoje em dia Redação NA Digital

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/23/omicron-aumenta-riscos-da-covid-para-gestantes-nao-vacinadas.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/23/omicron-aumenta-riscos-da-covid-para-gestantes-nao-vacinadas.ghtml
https://www.direitonet.com.br/noticias/exibir/25436/Justica-Federal-autoriza-afastamento-e-pagamento-de-salario-maternidade-a-empregadas-gestantes-na-pandemia
https://www.direitonet.com.br/noticias/exibir/25436/Justica-Federal-autoriza-afastamento-e-pagamento-de-salario-maternidade-a-empregadas-gestantes-na-pandemia
https://www.direitonet.com.br/noticias/exibir/25436/Justica-Federal-autoriza-afastamento-e-pagamento-de-salario-maternidade-a-empregadas-gestantes-na-pandemia
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Turista com gravidez de 'alto risco' 

recebe liberação especial para deixar 

navio na BA; 68 pessoas testaram 

positivo para Covid-19

G1
TV Bahia e g1 

BA
Bahia Digital
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