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COVID-19 e Direitos Sexuais e Reprodutivos:
Posicionamento da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras
Apesar de a COVID-19 afetar diretamente mais os homens, há muitos motivos para
nos preocuparmos com mulheres e meninas. Pandemias aprofundam desigualdades sociais
e de gênero e é importante que governantes, gestores e sociedade civil estejam atentos tanto
para minimizar os impactos do surto quanto para entender o impacto das próprias medidas
de sua contenção sobre a saúde das pessoas1.
As mulheres serão mais atingidas pelo impacto direto no trabalho informal, além dos
impactos econômicos indiretos causados pelos cuidados com crianças e doentes. Elas serão
também afetadas em longo prazo, pelo possível aumento no desemprego e na inflação2.
O alerta sobre o aumento de casos de violência doméstica veio da China, onde as
denúncias triplicaram durante o confinamento. As mulheres estão se vendo trancadas com
seus agressores e a situação de insegurança econômica, alcoolismo e ansiedade só piora
situações já precárias decorrentes do machismo. As redes de apoio – CRAS, casas abrigo e
centros de saúde fecharam suas portas, restando-lhes poucas opções. Na Argentina, seis
mulheres e meninas foram mortas nos nove primeiros dias de pandemia e o movimento
feminista tem convocado um “barulhaço” contra o feminicídio. Vários países têm dado a
devida visibilidade a esse problema. Enquanto o Estado falha, precisamos pensar maneiras
de reforçar redes de apoio local, inclusive com oferta de abrigo para essas mulheres e seus
filhos3,4.
Direitos Reprodutivos
A importância do pré-natal para prevenção de mortalidade materna e neonatal é óbvia
e bem documentada. Mas apesar do alerta de que mulheres gestantes e seus bebês devam
ser consideradas população de risco e receber maior atenção quanto ao isolamento social
durante o surto do COVID-19, consultas de pré-natal tanto na rede pública como até mesmo
na rede privada estão sendo canceladas. A recomendação é que haja reforço no
aconselhamento em saúde, rastreios e seguimento de gestantes, principalmente aquelas
consideradas de alto risco gestacional, reforçando visitas e procedimentos em clínicas
obstétricas que tenham especial atenção às medidas de prevenção para COVID-19, não
havendo qualquer justificativa para que essas mulheres e suas famílias sejam deixadas à
deriva. As consultas podem ser readequadas para o mínimo de consultas presenciais
seguindo a rotina do Ministério da Saúde (seis consultas, sendo uma no primeiro trimestre,
duas no segundo e três no terceiro trimestre)5, e também devem ser evitados exames
desnecessários que fogem das recomendações do MS e aumentam o risco de exposição da
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gestante6-7. A própria Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e
Obstetrícia (ISUOG) recomendou que exames ecográficos precoces são desnecessários em
mulheres assintomáticas8. As consultas presenciais devem ser realizadas em ambientes
reservados para gestantes, garantindo-se o distanciamento mínimo preconizado interpessoal,
com estoque de álcool gel e triagem dos sintomas. Teleatendimento deve ser encorajado para
alternar com as consultas e monitorar a saúde, elucidar dúvidas e avaliar resultados de
exames.

No tocante às mulheres que estejam tentando engravidar, a tendência corroborada
por várias sociedades é de recomendar que retardem essas tentativas9-11. São ainda incertos
os efeitos da COVID-19 na evolução da gravidez e em seus desfechos, e não se pode
descartar aumento do risco de complicações. É importante ressaltar que uma mulher que
engravida durante a pandemia terá necessidade maior de buscar o serviço de saúde e,
consequente, maior exposição e risco de contágio. Além disso, o maior número de gestantes
iniciando o pré-natal durante a pandemia também acarretará uma sobrecarga ao sistema de
saúde neste momento em que precisamos preservá-lo para o cuidado a pessoas doentes com
as formas moderadas e graves da COVID-19.
A infecção por COVID-19 é uma doença nova e ainda estamos aprendendo como afeta
mulheres grávidas. Atualmente, não há evidências que sugiram que as mulheres grávidas
corram maior risco de ficar gravemente doentes com COVID-19, nem tampouco há evidências
de teratogenicidade ou de que um feto em desenvolvimento possa ser afetado negativamente
pela doença. Porém as séries publicadas são muito pequenas para permitir conclusões
definitivas, uma vez que em sua maioria refletem o comportamento da pandemia em países
e regiões com baixa taxa de natalidade e número bem menor de gestantes que em nosso
meio. Além disso, a quase totalidade dos estudos só incluiu gestantes com mais de 20
semanas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que as mulheres grávidas não
parecem mais propensas a contrair a infecção do que a população em geral5, porém elas
podem ser mais susceptíveis a complicações no terceiro trimestre e no puerpério. A própria
gravidez altera o sistema imunológico, determina modificações cardiorrespiratórias e afeta a
resposta a infecções virais em geral, que ocasionalmente podem causar sintomas mais
graves. Seria o mesmo para o COVID-1912. No entanto, os dados disponíveis sobre os efeitos
exatos do COVID-19 na fertilidade, na gravidez e no desenvolvimento fetal ainda são
escassos.
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Com relação aos riscos para o bebê, há ainda muitas dúvidas quanto à possibilidade
de transmissão vertical (transmissão da mulher para o bebê antes ou depois do parto)13-14.
Evidências emergentes sugerem que a transmissão vertical é provável, embora a proporção
de gestações afetadas e o impacto na saúde do recém-nascido ainda não tenham sido
determinados. Relatos de casos da China sugerem que não havia evidências disso15-18. As
evidências por ora são todas baseadas em um pequeno número de casos. A situação pode
mudar uma vez que a COVID-19 tem afetado outros países. Há também relatos de parto
prematuro e restrição de crescimento intrauterino associados à infecção por COVID-19. Há
relatos de casos de parto prematuro em mulheres com COVID-19, mas não está claro se isso
foi iatrogênico (cesariana) em todos os casos ou se alguns foram partos espontâneos. O parto
prematuro iatrogênico por cesariana foi predominantemente para indicações maternas
relacionadas à infecção viral, embora houvesse evidências de comprometimento fetal e
ruptura prematura das membranas em pelo menos um relato19. Continuaremos a monitorar
os resultados maternos e neonatais, principalmente aqui no Brasil.
Além de atenção pré-natal continuada com informações para mulheres gravidas se
protegerem de COVID-19, seria, portanto interessante e primordial que serviços de saúde da
mulher continuassem oferecendo planejamento reprodutivo às mulheres, pois não se pode
simplesmente recomendar que não engravidem sem oferta adequada de métodos
contraceptivos, devendo incluir:

– Maior acesso a métodos contraceptivos de longa duração (LARCs) quando for desejo da
mulher (por exemplo, o DIU de cobre, disponível na rede pública)20

– Extensão do tempo de uso dos LARCs (implante de etonogestrel, dispositivo intrauterino
liberador de levonorgestrel; dispositivo intrauterino de cobre), de maneira a evitar consultas
para retirada/troca dos dispositivos durante a pandemia, já que o uso além do prazo de
validade em bula tem sido estudado com boa eficácia dos métodos21-24,

– Ampliação da validade de receitas de contraceptivos (atualmente, o prazo é de um ano), de
maneira a evitar barreiras para o acesso e a dispensação dos métodos nas farmácias

– Planejamento com relação aos estoques dessas medicações já que há a possibilidade de
enfrentarmos escassez de medicamentos como contraceptivos, antirretrovirais para HIV/Aids
e antibióticos para IST. Isso deve-se à quebra de cadeias de fornecedores em geral. A China
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é o segundo maior exportador de produtos farmacêuticos no mundo e o fechamento de várias
fábricas causou retardo na produção de medicamentos na indústria indiana25,
– Manutenção dos serviços de aborto previsto em lei, essencial em tempos de pandemia, com
a possibilidade do uso da combinação mifepristone (ainda não aprovado pela ANVISA) e
misoprostol por telemedicina13,26-29,
– Aprovação do aborto cirúrgico em regime ambulatorial de maneira a reduzir a necessidade
de internação hospitalar e liberar leitos para o enfrentamento à pandemia28-33.
Durante uma crise da dimensão desta que enfrentamos, na qual o isolamento social
parece ser, por hora, a única maneira de contermos a pandemia, e com a perspectiva de que
esse quadro se arraste por um longo período é preciso que consideremos também os riscos
dessa estratégia para grupos em maior vulnerabilidade. Isso não significa antagonizar com
essa necessidade, mas trazer elementos para definirmos prioridades e estratégias individuais
e coletivas para minimizar os danos às mulheres.
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