
3-Jan

Vacina contra covid-19: estudo sugere 

qual é o melhor momento para as 

grávidas se imunizarem

Crescer Redação Saúde Digital

3-Jan
Covid-19: Salvador inicia aplicação da 

3ª dose para gestantes e puérperas

Prefeitura de 

Salvador
NA NA Digital

4-Jan
No Norte do país, pandemia tem efeito 

devastador para grávidas
Marie Claire

Emily 

Costa
Notícias Digital

7-Jan
Brasil proíbe autoteste de covid-19, 

mas libera de gravidez e diabetes
UOL

Ana Paula 

Bimbati
Saúde Digital

7-Jan

Estudo aponta menor nível de 

desenvolvimento entre bebês da 

pandemia

Gazeta do 

Povo
NA Saúde Digital
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https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2022/01/vacina-contra-covid-19-estudo-sugere-qual-e-o-melhor-momento-para-gravidas-se-imunizarem.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2022/01/vacina-contra-covid-19-estudo-sugere-qual-e-o-melhor-momento-para-gravidas-se-imunizarem.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2022/01/vacina-contra-covid-19-estudo-sugere-qual-e-o-melhor-momento-para-gravidas-se-imunizarem.html
http://www.saude.salvador.ba.gov.br/covid-19-salvador-inicia-aplicacao-da-3a-dose-para-gestantes-e-puerperas/
http://www.saude.salvador.ba.gov.br/covid-19-salvador-inicia-aplicacao-da-3a-dose-para-gestantes-e-puerperas/
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2022/01/no-norte-do-pais-pandemia-tem-efeito-devastador-para-gravidas.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2022/01/no-norte-do-pais-pandemia-tem-efeito-devastador-para-gravidas.html
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/01/07/autoteste-covid-proibido-brasil-anvisa.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/01/07/autoteste-covid-proibido-brasil-anvisa.htm
https://www.semprefamilia.com.br/saude/estudo-aponta-menor-nivel-de-desenvolvimento-entre-bebes-da-pandemia/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/estudo-aponta-menor-nivel-de-desenvolvimento-entre-bebes-da-pandemia/
https://www.semprefamilia.com.br/saude/estudo-aponta-menor-nivel-de-desenvolvimento-entre-bebes-da-pandemia/


10-Jan
Papo SUS aborda Covid-19, síndrome 

gripal e gravidez nesta terça (11)

Governo do 

Estado do 

Ceará

NA NA Digital

10-Jan
Grávida de 21 anos contrai covid-19 e 

influenza e perde bebê no 8º mês  
UOL NA

Coronavír

us
Digital

10-Jan
Médico usa dados deturpados para 

dizer que vacina foi causa de abortos

Correio 

Braziliense

Projeto 

Comprova

Projeto 

Comprov

a

Digital

12-Jan

Sesau inicia aplicação da terceira dose 

contra Covid-19 em gestantes e 

puerpéreas

Redacão NA Saúde Digital

13-Jan
Os dados e dúvidas sobre a covid-19 e 

a gravidez
Público NA

Pergunta

s e 

respostas

Digital

17-Jan
Covid: tem medo da vacina? Veja 

respostas às principais dúvidas globais
BBC Brasil NA NA Digital

17-Jan

Após teste positivo para a covid, 

gestante entra em barraca 

transparente para fazer chá de bebê e 

causa polêmica 

Crescer Redação Gravidez Digital

https://www.ceara.gov.br/2022/01/10/papo-sus-aborda-covid-19-sindrome-gripal-e-gravidez-nesta-terca-11/
https://www.ceara.gov.br/2022/01/10/papo-sus-aborda-covid-19-sindrome-gripal-e-gravidez-nesta-terca-11/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/01/10/mulher-de-21-anos-perde-gestacao-no-8-mes-com-covid-19-e-influenza.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/01/10/mulher-de-21-anos-perde-gestacao-no-8-mes-com-covid-19-e-influenza.htm
https://www.correiobraziliense.com.br/holofote/2022/01/4976592-medico-usa-dados-deturpados-para-dizer-que-vacina-foi-causa-de-abortos.html
https://www.correiobraziliense.com.br/holofote/2022/01/4976592-medico-usa-dados-deturpados-para-dizer-que-vacina-foi-causa-de-abortos.html
https://destaque1.com/sesau-inicia-aplicacao-da-terceira-dose-contra-covid-19-em-gestantes-e-puerperas/
https://destaque1.com/sesau-inicia-aplicacao-da-terceira-dose-contra-covid-19-em-gestantes-e-puerperas/
https://destaque1.com/sesau-inicia-aplicacao-da-terceira-dose-contra-covid-19-em-gestantes-e-puerperas/
https://www.publico.pt/2022/01/13/ciencia/noticia/dados-duvidas-covid19-gravidez-1991765
https://www.publico.pt/2022/01/13/ciencia/noticia/dados-duvidas-covid19-gravidez-1991765
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60032659
https://www.bbc.com/portuguese/geral-60032659
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/apos-teste-positivo-para-covid-gestante-entra-em-barraca-transparente-para-fazer-cha-de-bebe-e-causa-polemica.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/apos-teste-positivo-para-covid-gestante-entra-em-barraca-transparente-para-fazer-cha-de-bebe-e-causa-polemica.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/apos-teste-positivo-para-covid-gestante-entra-em-barraca-transparente-para-fazer-cha-de-bebe-e-causa-polemica.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/apos-teste-positivo-para-covid-gestante-entra-em-barraca-transparente-para-fazer-cha-de-bebe-e-causa-polemica.html


17-Jan

Mesmo vacinadas, gestantes têm 

direito de afastamento do trabalho 

presencial, diz representante da OAB

Crescer Redação Gravidez Digital

18-Jan

Família de trabalhadora gestante 

infectada com Covid-19 deve ser 

indenizada

Consultor 

Jurídico
NA NA Digital

19-Jan
Ômicron pode causar problemas graves 

em mulheres grávidas 
Rádios EBC NA

Tarde 

nacional
Digital

19-Jan

"Meu leite materno ficou verde depois 

que testei positivo para covid-19 e 

decidi tomá-lo

Pais&filhos Redação NA Digital

19-Jan

Internações de grávidas e puérperas 

por síndrome respiratória já é 207% 

maior do que em novembro de 2021

Crescer Redação Gravidez Digital

19-Jan

Partos prematuros chegam a 63% em 

mães que tiveram Covid-19 na 

gestação, mostra pesquisa

O Globo
Cleide 

Carvalho
Saúde Digital

20-Jan
A viver a primeira gravidez, Catarina 

Gouveia testa positivo à covid-19
N-TV

Tiago 

Firmino
Famosos Digital

https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/mesmo-vacinadas-gestantes-tem-direito-de-afastamento-do-trabalho-presencial-diz-representante-da-oab.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/mesmo-vacinadas-gestantes-tem-direito-de-afastamento-do-trabalho-presencial-diz-representante-da-oab.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/mesmo-vacinadas-gestantes-tem-direito-de-afastamento-do-trabalho-presencial-diz-representante-da-oab.html
https://www.conjur.com.br/2022-jan-18/familia-trabalhadora-gestante-infectada-covid-19-indenizada
https://www.conjur.com.br/2022-jan-18/familia-trabalhadora-gestante-infectada-covid-19-indenizada
https://www.conjur.com.br/2022-jan-18/familia-trabalhadora-gestante-infectada-covid-19-indenizada
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2022/01/omicron-pode-causar-problemas-graves-em-mulheres-gravidas
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2022/01/omicron-pode-causar-problemas-graves-em-mulheres-gravidas
https://paisefilhos.uol.com.br/gravidez/relato-meu-leite-materno-ficou-verde-depois-que-testei-positivo-para-covid-19-e-decidi-toma-lo/
https://paisefilhos.uol.com.br/gravidez/relato-meu-leite-materno-ficou-verde-depois-que-testei-positivo-para-covid-19-e-decidi-toma-lo/
https://paisefilhos.uol.com.br/gravidez/relato-meu-leite-materno-ficou-verde-depois-que-testei-positivo-para-covid-19-e-decidi-toma-lo/
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/internacoes-de-gravidas-e-puerperas-por-sindrome-respiratoria-ja-e-207-maior-que-em-novembro-de-2021.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/internacoes-de-gravidas-e-puerperas-por-sindrome-respiratoria-ja-e-207-maior-que-em-novembro-de-2021.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/internacoes-de-gravidas-e-puerperas-por-sindrome-respiratoria-ja-e-207-maior-que-em-novembro-de-2021.html
https://oglobo.globo.com/saude/partos-prematuros-chegam-63-em-maes-que-tiveram-covid-19-na-gestacao-mostra-pesquisa-25360346
https://oglobo.globo.com/saude/partos-prematuros-chegam-63-em-maes-que-tiveram-covid-19-na-gestacao-mostra-pesquisa-25360346
https://oglobo.globo.com/saude/partos-prematuros-chegam-63-em-maes-que-tiveram-covid-19-na-gestacao-mostra-pesquisa-25360346
https://www.n-tv.pt/famosos/primeira-gravidez-catarina-gouveia-positivo-covid-19/784888/
https://www.n-tv.pt/famosos/primeira-gravidez-catarina-gouveia-positivo-covid-19/784888/


20-Jan
Bebê que nasceu em UTI Covid no Acre 

tem alta e está com a família
AC24horas

Sandra 

Assunção
NA Digital

20-Jan

Grávida, Bárbara Evans está com covid-

19: "Está tudo certinho comigo e com 

Ayla" 

Bruna Somma NA NA Digital

21-Jan
Mãe morre de covid-19 poucos dias 

depois de dar à luz ao quarto filho
Crescer Redação Gravidez Digital

22-Jan

“Tive covid-19, fiquei em coma e só 

pude conhecer meu filho com 5 

semanas”

Crescer Redação Gravidez Digital

22-Jan

Alta de 139% de internações de 

gestantes acende alerta para recorde 

de mortes maternas por Covid 

UOL
Cláudia 

Collucci

Coronavír

us
Digital

24-Jan
Covid-19: gestante que recusou vacina 

é 1ª morte de 2022 em Tamboril
O Povo

Marcela 

Tosi
Notícias Digital

24-Jan

Inês Folque revela ter tido covid-19 

durante a gravidez: “É meio assustador 

a incógnita do dia seguinte”

Holofote NA Famosos Digital

https://ac24horas.com/2022/01/20/bebe-que-nasceu-em-uti-covid-no-acre-tem-alta-e-esta-com-a-familia/
https://ac24horas.com/2022/01/20/bebe-que-nasceu-em-uti-covid-no-acre-tem-alta-e-esta-com-a-familia/
https://www.vix.com/pt/maes-e-bebes/605830/gravida-barbara-evans-esta-com-covid-19-esta-tudo-certinho-comigo-e-com-ayla
https://www.vix.com/pt/maes-e-bebes/605830/gravida-barbara-evans-esta-com-covid-19-esta-tudo-certinho-comigo-e-com-ayla
https://www.vix.com/pt/maes-e-bebes/605830/gravida-barbara-evans-esta-com-covid-19-esta-tudo-certinho-comigo-e-com-ayla
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/mae-morre-de-covid-19-poucos-dias-depois-de-dar-luz-ao-quarto-filho.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/mae-morre-de-covid-19-poucos-dias-depois-de-dar-luz-ao-quarto-filho.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/tive-covid-19-fiquei-em-coma-e-so-pude-conhecer-meu-filho-com-5-semanas.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/tive-covid-19-fiquei-em-coma-e-so-pude-conhecer-meu-filho-com-5-semanas.html
https://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2022/01/tive-covid-19-fiquei-em-coma-e-so-pude-conhecer-meu-filho-com-5-semanas.html
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/01/alta-de-139-em-internacoes-de-gestantes-acende-alerta-para-recorde-de-mortes-maternas-por-covid.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/01/alta-de-139-em-internacoes-de-gestantes-acende-alerta-para-recorde-de-mortes-maternas-por-covid.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/01/alta-de-139-em-internacoes-de-gestantes-acende-alerta-para-recorde-de-mortes-maternas-por-covid.shtml
https://www.opovo.com.br/coronavirus/2022/01/24/covid-19-gestante-que-recusou-vacina-e-1-morte-de-2022-em-tamboril.html
https://www.opovo.com.br/coronavirus/2022/01/24/covid-19-gestante-que-recusou-vacina-e-1-morte-de-2022-em-tamboril.html
https://holofote.sapo.pt/celebridades/2022-01-24-ines-folque-revela-ter-tido-covid-19-durante-a-gravidez-e-meio-assustador-a-incognita-do-dia-seguinte/#&gid=0&pid=1
https://holofote.sapo.pt/celebridades/2022-01-24-ines-folque-revela-ter-tido-covid-19-durante-a-gravidez-e-meio-assustador-a-incognita-do-dia-seguinte/#&gid=0&pid=1
https://holofote.sapo.pt/celebridades/2022-01-24-ines-folque-revela-ter-tido-covid-19-durante-a-gravidez-e-meio-assustador-a-incognita-do-dia-seguinte/#&gid=0&pid=1


26-Jan

Gestantes com cesariana marcada na 

Santa Casa de Poços de Caldas deverão 

apresentar teste de Covid-19 

G1
g1 Sul de 

Minas

Sul de 

Minas
Digital

27-Jan

Filhos de gestantes com COVID-19 não 

apresentam problemas no 

desenvolvimento

Boa Saúde NA NA Digital

27-Jan

Consultas e exames pré-natal 

diminuem 13,5% durante pandemia de 

Covid-19 

CNN Brasil
Fabrizio 

Neitzke
Saúde Digital

27-Jan

Jéssica Antunes revela que teve Covid-

19 na reta final da gravidez: “Descobri 

no último dia…”

A Televisão NA Famosos Digital

28-Jan
O que são puérperas e por que elas 

precisam se vacinar?
Canaltech

Fidel 

Forato
NA Digital

28-Jan
Bebê de seis meses recebe vacina 

contra a covid-19 por engano
EBC Daniel Ito NA Digital

28-Jan

Covid em grávidas não vacinadas 

aumenta risco de bebê prematuro, 

aponta HC

Universa
Ana 

Bardella

Mães e 

Filhos
Digital

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2022/01/26/gestantes-com-cesariana-marcada-na-santa-casa-de-pocos-de-caldas-deverao-apresentar-teste-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2022/01/26/gestantes-com-cesariana-marcada-na-santa-casa-de-pocos-de-caldas-deverao-apresentar-teste-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2022/01/26/gestantes-com-cesariana-marcada-na-santa-casa-de-pocos-de-caldas-deverao-apresentar-teste-de-covid-19.ghtml
https://www.boasaude.com.br/noticias/15198/filhos-de-gestantes-com-covid-19-nao-apresentam-problemas-no-desenvolvimento.html
https://www.boasaude.com.br/noticias/15198/filhos-de-gestantes-com-covid-19-nao-apresentam-problemas-no-desenvolvimento.html
https://www.boasaude.com.br/noticias/15198/filhos-de-gestantes-com-covid-19-nao-apresentam-problemas-no-desenvolvimento.html
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/consultas-e-exames-pre-natal-diminuem-135-durante-pandemia-de-covid-19/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/consultas-e-exames-pre-natal-diminuem-135-durante-pandemia-de-covid-19/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/consultas-e-exames-pre-natal-diminuem-135-durante-pandemia-de-covid-19/
https://www.atelevisao.com/famosos/jessica-antunes-revela-que-teve-covid-19-na-reta-final-da-gravidez-descobri-no-ultimo-dia/
https://www.atelevisao.com/famosos/jessica-antunes-revela-que-teve-covid-19-na-reta-final-da-gravidez-descobri-no-ultimo-dia/
https://www.atelevisao.com/famosos/jessica-antunes-revela-que-teve-covid-19-na-reta-final-da-gravidez-descobri-no-ultimo-dia/
https://canaltech.com.br/saude/o-que-sao-puerperas-e-por-que-elas-precisam-se-vacinar/
https://canaltech.com.br/saude/o-que-sao-puerperas-e-por-que-elas-precisam-se-vacinar/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2022-01/bebe-de-seis-meses-recebe-vacina-contra-covid-19-por-engano
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2022-01/bebe-de-seis-meses-recebe-vacina-contra-covid-19-por-engano
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/01/28/covid-causa-riscos-a-saude-das-gestantes-quais-os-direitos-das-gravidas.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/01/28/covid-causa-riscos-a-saude-das-gestantes-quais-os-direitos-das-gravidas.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/01/28/covid-causa-riscos-a-saude-das-gestantes-quais-os-direitos-das-gravidas.htm


29-Jan
Patrícia Candoso fala sobre vacinação 

de reforço durante a gravidez
N-TV

Sofia 

Esteves
Famosos Digital

29-Jan
Covid-19: Três em dez gestantes ou 

puérperas completaram a imunização
SCC10 SBT News Vacinção Digital

31-Jan

Grávidas e puérperas precisam de 

cuidados específicos para evitar 

infecção pelo coronavírus e Influenza

Agência Pará NA NA Digital

https://www.n-tv.pt/famosos/patricia-candoso-fala-sobre-vacinacao-de-reforco-durante-a-gravidez/785943/
https://www.n-tv.pt/famosos/patricia-candoso-fala-sobre-vacinacao-de-reforco-durante-a-gravidez/785943/
https://scc10.com.br/coronavirus/covid-19-tres-em-dez-gestantes-ou-puerperas-completaram-a-imunizacao/
https://scc10.com.br/coronavirus/covid-19-tres-em-dez-gestantes-ou-puerperas-completaram-a-imunizacao/
https://agenciapara.com.br/noticia/34584/
https://agenciapara.com.br/noticia/34584/
https://agenciapara.com.br/noticia/34584/
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