
revisão sistematizada

Resumo A pandemia de 2009 causada pelo vírus influenza A H1N1 foi identificada 

como uma manifestação difundida de infecção respiratória febril no mundo inteiro. A literatura atual, a partir 

da última pandemia e de surtos anteriores de H1N1, tem demonstrado que as gestantes no segundo e terceiro 

trimestres de gravidez são quatro vezes mais suscetíveis a hospitalizações que a população geral, e têm uma 

taxa significativamente maior de mortalidade. As mulheres grávidas devem ser incluídas em um grupo de risco 

elevado para desenvolver complicações da doença, devido à série de alterações fisiológicas do organismo materno 

durante a gravidez, principalmente depressão do sistema imunológico e diminuição da capacidade pulmonar. O 

teste laboratorial recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para detecção qualitativa do novo 

vírus da Influenza A (H1N1) é reação em cadeia da polimerase em tempo real (rRT-PCR). A droga de escolha para 

o tratamento de gestantes é o oseltamivir, sendo sua administração iniciada preferencialmente nas primeiras 

48 horas após o início dos sintomas. A interrupção eletiva da gestação deve ser realizada antes da piora dos 

sintomas respiratórios. Mulheres grávidas e puérperas são um grupo de alta prioridade para imunização contra 

a gripe A H1N1, sendo a vacina segura e eficaz durante qualquer trimestre da gravidez.

Abstract The 2009 pandemic caused by influenza A virus H1N1 has been 

identified as a widespread outbreak of febrile respiratory infections worldwide. The current literature, from 

the last pandemic and previous outbreaks of H1N1, have shown that pregnant women in the second and 

third trimesters of pregnancy are four times more susceptible to hospitalization than the general population 

and have a significantly higher rate of mortality. Pregnant women should be included in a group at high risk 

for developing complications of the disease, due to the series of physiological changes of the mother during 

pregnancy, especially immune system depression and decreased lung capacity. The laboratory test recommended 

by the World Health Organization (WHO) for the qualitative detection of new influenza virus A (H1N1) is the 

polymerase chain reaction in real time (rRT-PCR). The drug of choice for treating pregnant women is oseltamivir, 

and its administration should start preferably within the first 48 hours after onset of symptoms. The elective 

interruption of pregnancy must be performed before the worsening of respiratory symptoms. Pregnant women 

and mothers are a group of high priority for immunization against influenza A H1N1, and the vaccine is safe 

and effective during any trimester of pregnancy.
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Introdução

Em abril de 2009, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recebeu informes de infecções de um novo vírus da influenza 

A (H1N1) no México e nos Estados Unidos. Rapidamente, o 

vírus se propagou para diversos países da Europa, Américas e 

Extremo Oriente. Em 6 de maio daquele ano, o Ministério da 

Saúde do Brasil (MS) recebeu testes para confirmação diagnóstica 

de influenza A (H1N1), o que permitiu que, em 7 de maio, 

fossem confirmados os primeiros casos dentre as amostras de 

suspeitos1(D).

A pandemia de 2009 causada pelo vírus influenza A H1N1 

foi identificada como uma manifestação difundida de infecção 

respiratória febril no mundo inteiro2(B). No dia 16 de julho de 

2009, foi declarada no Brasil a transmissão sustentada pelo vírus 

influenza A H1N1, fazendo com que o MS elaborasse protocolos 

a fim de adequar as medidas estabelecidas no Plano Brasileiro de 

Preparação para uma Pandemia de Influenza a cada novo cenário 

em que o país se encontrava3(B).

Com a chegada do inverno no hemisfério sul, verificou-se o 

aumento do número de casos de infecção por esse novo vírus, e 

a circulação concomitante com os demais vírus de influenza4(D). 

Esse fenômeno favoreceu a recombinação genética do novo vírus, 

levando ao surgimento de novas ondas epidêmicas e incremento 

de sua virulência. Esses fatores levaram ao aumento da demanda 

por serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares, principalmente 

por indivíduos com condições de risco para complicações, dentre 

eles as gestantes, e óbito pela doença4(D).

Na última epidemia da doença, a estratégia de enfrenta-

mento dessa Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) foi baseada em medidas de contenção 

– identificação precoce, tratamento e isolamento de casos e 

seguimento de seus contatos próximos. No cenário atual, essa 

estratégia perde importância e efetividade – fenômeno esperado 

na transmissão de agentes infecciosos, particularmente com as 

características dos vírus influenza –, requerendo medidas mais 

integradas de monitoramento da situação epidemiológica e de 

priorização da assistência aos casos graves ou com potencial 

de complicação4(D).

A literatura atual, a partir da última pandemia e de surtos 

anteriores de H1N1, tem demonstrado que as gestantes no 

segundo e terceiro trimestres de gravidez são quatro vezes 

mais suscetíveis a hospitalizações do que a população geral, e 

têm uma taxa significativamente maior de mortalidade3,5(B). 

Na última epidemia, em 2009, a segunda morte documentada 

da infecção pandêmica pelo vírus H1N1 nos Estados Unidos 

foi em uma mulher grávida sem comorbidades e, entre abril 

e junho do mesmo ano, uma estimativa mostrou que 7% dos 

pacientes hospitalizados nos Estados Unidos com H1N1 eram 

mulheres grávidas2(B). Além disso, 8-16% de todas as mortes 

por infecção por H1N1 aconteceram entre gestantes, embora este 

grupo represente apenas 1% da população geral6(B). No Brasil, 

do total de 1.632 óbitos registrados até o dia 28 de novembro 

de 2009, 156 eram gestantes (9,56%)7(D).

A presente revisão sistemática aborda os aspectos fisiopato-

lógicos, diagnósticos, terapêuticos e profiláticos da infecção pelo 

novo vírus influenza A H1N1 durante a gestação, objetivando 

avaliar a importância do tratamento antiviral em gestantes 

infectadas pelo novo vírus e as indicações de interrupção da 

gestação nessas pacientes.

Metodologia

Este estudo consiste em revisão bibliográfica de artigos cien-

tíficos. Os artigos foram selecionados após criteriosa avaliação 

crítica da força de evidência científica.

Para a realização deste trabalho, foi feita exaustiva revisão 

dos mais recentes artigos disponíveis na literatura, sendo a busca 

realizada nos portais Bireme, PubMed e Periódicos Capes. 

A busca foi realizada no período de 15 de julho a 10 de 

outubro de 2010, utilizando-se as seguintes palavras-chave: 

“H1N1”, “gestação” e “complicações obstétricas por H1N1”. Foram 

encontrados 55 artigos associados ao tema, e foram selecionados 

29, sendo considerado como critério de inclusão a relevância 

do artigo e do periódico publicado, dando-se preferência aos 

estudos com grau de recomendação e força de evidência A 

ou B, de acordo com a classificação proposta pela Associação 

Médica Brasileira.

Discussão

O novo vírus

O vírus influenza é o agente etiológico de uma das doenças 

respiratórias mais frequentemente diagnosticadas entre humanos, 

a gripe. Existem três sorotipos do vírus, denominados influenza 

A, B e C. Os vírus influenza A são patógenos de humanos, suínos, 

aves, cavalos, baleias e focas; os vírus influenza B causam doenças 

apenas em humanos; enquanto os vírus influenza C infectam 

humanos e suínos, mas raramente causam doença grave8(D).

O vírus influenza A apresenta uma fita simples de RNA, que 

codifica seus oito genes principais, incluindo os dois fundamen-

tais antígenos de superfície: hemaglutinina (H) (16 subtipos)  

e neuraminidase (N) (nove subtipos). A gripe sazonal representa 

um encargo anual de saúde global que se intensifica pelo potencial 
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de criação de cepas pandêmicas por meio de mutações pontuais 

em genes codificadores de hemaglutinina e neuraminidase (“drift 

antigênico”) ou rearranjo genômico viral dos subtipos (especialmente 

durante transmissão interespécies), muitas vezes resultando na 

introdução de cepas da gripe para a população humana. O agente 

causador da gripe recentemente descrita contém genes dos vírus 

influenza A humano, suíno e aviário, rearranjo que permitiu a 

trasmissibilidade do vírus de humano a humano9(D). 

A influenza A (H1N1) de 2009 foi inicialmente chamada de 

“gripe suína” pela OMS, porque muitos de seus genes pareciam 

semelhantes aos vírus que infectam suínos norte-americanos; no 

entanto, mais estudos revelaram que esse novo vírus é, de fato, mais 

complexo. O novo vírus da gripe H1N1 representa um quádruplo 

de um rearranjo humano, um aviário e duas linhagens de suínos 

(norte-americano e euro-asiático) do vírus influenza2(B).

Este subtipo de influenza A não era encontrado em circu-

lação generalizada desde a pandemia de 1957, a qual teve 182 

mil casos diagnosticados em 177 países e territórios, incluindo 

1.799 mortes. Além disso, o subtipo da pandemia atual tem 

semelhanças antigênicas apenas parciais com essas cepas previa-

mente conhecidas. Sendo assim, o novo vírus influenza A (H1N1) 

relacionou-se a uma pandemia porque não havia sido detectada 

imunidade no homem prévia a esse vírus, por ser capaz de causar 

doença no homem e por demonstrar transmissão eficiente entre 

humanos. Aproximadamente quatro meses após a descrição dos 

primeiros casos, a pandemia da gripe suína demonstrou alcance 

global, acometimento de várias idades e perfis epidemiológicos 

e variável quadro clínico, podendo, não raramente, resultar em 

mortalidade10(C). 

Transmissão

O modo de transmissão do vírus influenza A em humanos, 

incluindo o H1N1, é o mesmo da gripe sazonal, parecendo ocorrer 

principalmente através da dispersão de gotículas expelidas pelos 

doentes, nas quais os micro-organismos são projetados pelo ar 

a uma curta distância (geralmente menor que um metro) e se 

depositam em mucosas conjuntivais, nasais, bucais, laríngeas 

ou faríngeas do contato. Essas gotículas não permanecem em 

suspensão no ar, e a prevenção da transmissão das partículas 

infecciosas que elas veiculam não requer tratamento especial do 

ar ou ventilação. Há também um potencial para transmissão por 

meio de contato com fômites contaminados, materiais respirató-

rios ou gastrointestinais. Uma vez que há a descrição de casos de 

diarreia e vômitos, a transmissão viral pelas fezes e subsequente 

transmissão fecal-oral deve ser considerada e investigada. Não 

há transmissão do vírus pela ingestão de carne suína1(D). 

As principais características do processo de transmissão da 

influenza são: alta transmissibilidade, principalmente em relação 

à influenza A; rápida variação antigênica do vírus, o que favo-

rece a rápida reposição do estoque de suscetíveis na população; 

apresenta-se como zoonose entre aves selvagens e domésticas, 

suínos, focas e equinos que, desse modo, também se constituem 

em reservatórios dos vírus1(D).

O período de incubação do vírus influenza A H1N1 é 

curto, em torno de 24 a 48 horas na maioria dos casos, mas 

pode se estender para sete dias. O paciente é considerado 

contagioso desde um dia antes do início dos sintomas até sete 

dias após, porém, esse período pode ser mais longo no caso de 

imunossupressão8(D).

Quadro clínico

Os sintomas dos pacientes infectados pelo novo vírus 

influenza A H1N1 são basicamente os mesmos de uma gripe 

sazonal, incluindo tosse, febre de até 41ºC, mialgia, astenia, 

hiporexia, odinofagia e cefaleia, também podendo aparecer 

sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e/ou 

diarreia2,11(B). 

O curso clínico da doença é variável de acordo com o in-

divíduo em questão. Normalmente, na ausência de fatores de 

risco, a doença tem quadro benigno autolimitado, tendendo 

a evoluir positivamente e sem tratamento para recuperação 

em aproximadamente uma semana. Tem-se observado, no 

entanto, uma proporção de pacientes evoluindo com inten-

so acometimento pulmonar e insuficiência respiratória de 

evolução rápida, principalmente nos grupos de risco. Os 

principais sinais de piora clínica são: dificuldade respiratória, 

dor no peito, tosse produtiva, confusão ou alteração do nível 

de consciência, exigindo hospitalização do doente. Outras 

complicações já reconhecidas na infecção pelo H1N1 incluem 

infecções bacterianas secundárias, rabdomiólise com falência 

renal, miocardite e piora das condições prévias (por exemplo, 

asma e doença cardiovascular)1,2(D)(B).

Os grupos de pacientes mais suscetíveis a complicações 

no caso de infecção pelo vírus influenza A H1N1 são aqueles 

com doenças cardiovasculares ou respiratórias concomitantes, 

diabéticos, obesos, gestantes, crianças menores de dois anos, 

pessoas com baixo nível socioeconômico, com história pessoal 

de síndrome alcoolica fetal, crianças com menos de cinco anos 

em uso de aspirina, idosos, imunossuprimidos e com doenças 

neuromusculares que podem comprometer a função respiratória, 

a manipulação de secreções respiratórias ou que podem aumentar 

o risco de aspiração12(B). 
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Infecção em gestantes

As mulheres grávidas devem ser incluídas em um grupo 

de risco elevado para desenvolver complicações da doença, 

devido à série de alterações fisiológicas do organismo materno 

durante a gravidez. Primeiramente, seu sistema imunológico 

encontra-se deprimido em consequência da alteração de suas 

respostas humorais e celulares pelos antígenos específicos 

fetais. Embora essa mudança fisiológica seja necessária para 

facilitar a tolerância materna aos antígenos fetais de origem 

paterna, também torna a grávida mais suscetível aos patóge-

nos intracelulares, tais como os vírus13(B). Além disso, ocorre 

aumento da frequência cardíaca e respiratória, do volume 

sistólico e do consumo de oxigênio, bem como diminuição 

da sua capacidade pulmonar, volume corrente e capacidade 

residual funcional, como resultado do progressivo crescimento 

abdominal e do notável aumento do volume intravascular. Por 

fim, grávidas saudáveis desenvolvem importante diminuição 

da pressão oncótica no terceiro trimestre de gestação. Sendo 

assim, as mulheres grávidas infectadas pelo novo vírus podem 

desenvolver um rápido desequilíbrio hemodinâmico, que afeta 

particularmente a função pulmonar de forma aguda e favo-

rece o desenvolvimento de pneumonia e outras enfermidades 

respiratórias graves, como edema agudo de pulmão (devido à 

diminuição da pressão oncótica), com diminuição do limite da 

tolerância da mulher grávida ao estresse hipóxico e aumento 

da mortalidade materna e perinatal14,15(B). 

Em uma grande série de mulheres grávidas e puérperas 

que foram hospitalizadas ou morreram com a gripe H1N1 a 

partir de 2009, 95% das pacientes grávidas foram infectadas no 

segundo ou terceiro trimestre de gestação, e quase um quinto 

necessitou de cuidados intensivos. Um terço dessas pacientes 

tinha história prévia de comorbidades reconhecidas como 

fatores de risco para complicações da gripe. Oito pacientes 

que foram internadas tiveram o início dos sintomas dentro 

de duas semanas após o parto, sendo que quatro necessita-

ram de cuidados intensivos e duas morreram, evidenciando 

a continuidade do alto risco para complicações da gripe A 

no puerpério imediato. Neste estudo, embora as pacientes 

incluídas frequentemente apresentassem sintomas leves a 

moderados, muitas tiveram rápida progressão dos sintomas 

com deterioração clínica16(B). 

Estudo recente com 788 gestantes com infecção suspeita 

ou confirmada pelo vírus influenza A H1N1 demonstrou que 

a proporção de mulheres que relataram alguma comorbidade 

com maior risco para complicações da gripe aumentou de 

55,3%, entre as pacientes internadas, para 78,3% entre aquelas 

que morreram. A condição mais frequentemente referida foi 

asma, observada em 23% das pacientes internadas, 25,6% das 

admitidas em unidade de terapia intensiva e 43,5% das que 

evoluíram para óbito5(B). 

As complicações maternas mais frequentes são síndrome da 

angústia respiratória do adulto, pneumonia bacteriana associada, 

insuficiência renal aguda e edema ou embolia pulmonar. Os casos 

relatados de morte materna ocorreram mais frequentemente 

devido à pneumonia viral fulminante17(B). 

Pouco se sabe sobre os efeitos diretos do vírus da gripe 

sobre o feto. Acredita-se que viremia seja infrequente e, 

assim, a transmissão vertical parece ser rara. No entanto, 

na última epidemia as complicações mais frequentemente 

relatadas foram aborto, sofrimento fetal agudo e nascimento 

pré-termo, as quais parecem estar relacionadas com processo 

inflamatório, febre materna elevada e má oxigenação fetal 

devido às alterações respiratórias maternas decorrentes da 

gripe. O sofrimento fetal agudo pode exigir cesariana de 

emergência, aumentando a taxa de nascimentos pré-termo e 

a morbidade fetal. Não há evidências de que o vírus da gripe 

seja teratogênico15,18(B). 

Diagnóstico

O teste laboratorial recomendado pela OMS para a de-

tecção qualitativa do novo vírus da influenza A (H1N1) é a 

reação em cadeia da polimerase em tempo real (rRT-PCR). As 

amostras clínicas que devem ser coletadas para a realização do 

teste são swabs combinados de nasofaringe e orofaringe. Pa-

cientes intubados devem ser submetidos à coleta de aspirado 

nasotraqueal16(B). 

A cultura tem aplicação clínica limitada devido ao longo 

tempo para retorno do resultado. Por outro lado, os testes 

rápidos para influenza, embora amplamente disponíveis e 

com conclusão do resultado dentro de 15 minutos, não são 

confiáveis, o que pode contribuir para atrasos no tratamento. 

Estudo recente com pacientes grávidas e puérperas que foram 

hospitalizadas ou morreram devido à gripe por influenza A 

H1N1 em 2009 demonstrou que 38% das pacientes subme-

tidas a teste rápido tinham resultado falso-negativo – menos 

de 30% destas receberam tratamento antiviral nas 48 horas do 

início dos sintomas, e cinco das oito pacientes que morreram 

tiveram resultado falso-negativo no teste rápido16(B). Indo 

ao encontro desse estudo, recentemente o Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) emitiu um consultivo de saúde 

aos médicos alertando sobre a baixa sensibilidade dos testes 

rápidos e afirmando que as decisões clínicas sobre o tratamento 
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da influenza não devem ser guiadas ou postergadas com base 

no resultado desses testes19(D).

Tratamento

A nova gripe A H1N1 é resistente à amantadina e à ri-

mantadina, porém, sensível aos inibidores da neuraminidase 

zanamivir (10 mg intranasal) e oseltamivir (75 mg por via oral), 

administrados duas vezes ao dia por cinco dias.  Devido a sua 

atividade sistêmica, a droga de escolha para o tratamento de 

gestantes é o oseltamivir, para o qual as evidências apontam 

que os benefícios do tratamento excedem o potencial risco 

para o feto5(B). 

O julgamento clínico é fator importante na decisão do 

tratamento. Pacientes com suspeita de infecção pelo novo 

vírus influenza A (H1N1) que apresentam quadro febril não 

complicado não requerem tratamento, a menos que façam 

parte dos grupos de risco para complicações. Nesse caso, a 

avaliação clínica individualizada de cada caso indicará ou não 

o tratamento específico. De forma geral, o tratamento está 

indicado para todos os pacientes hospitalizados com infec-

ção suspeita ou confirmada pelo vírus influenza A H1N1 e 

pacientes de risco para complicação da influenza, conforme 

avaliação clínica5(B).

Grávidas com confirmação ou suspeita dessa infecção devem 

ser cuidadosamente observadas e, de acordo com os protocolos 

locais, receber tratamento com antivirais, podendo ser ambu-

latorial, nos casos não graves, ou hospitalar, quando a paciente 

apresentar também doença crônica ou sinais de alarme (saturação 

de oxigênio inferior a 93%, cianose, dispneia intensa, hipotensão 

arterial, taquicardia superior a 110, tosse intensa com dor no 

peito, hemoptise, vômito ou diarreia persistente, febre igual ou 

maior que 40º resistente à antipiréticos, significativo compro-

metimento do estado geral, alteração do nível de consciência, 

descompensação hemodinâmica)8,20(D). 

O CDC recomenda tratamento antiviral imediato de gestantes 

com suspeita ou confirmação de influenza A H1N1, de preferência 

nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas. Em série recente, 

as gestantes que receberam tratamento após 48 horas apresentaram 

risco de internação em UTI ou morte quatro vezes maior que as 

gestantes que receberam tratamento mais cedo5,16(B). 

Estudo recente avaliou a evolução de 57 gestantes hospitali-

zadas com infecção severa pelo vírus H1N1 durante a pandemia 

de 2009 no Brasil. Pacientes de todas as idades gestacionais 

receberam tratamento antiviral e, em 80,7% (46) dos casos, o 

tratamento foi iniciado em até 48 horas do início dos sintomas, 

sendo a média de início do tratamento de 1,79±1,01 dias. Ape-

nas oito pacientes dessa série foram admitidas em Unidade de 

Terapia Intensiva, quatro necessitaram de ventilação mecânica 

e não houve mortes maternas nesse estudo, o que é bem inferior 

ao apresentado na literatura. Esses excelentes resultados parecem 

estar relacionados à administração imediata de medicamentos 

antivirais para as gestantes que receberam diagnóstico clínico 

de influenza A (H1N1)21(B),

Além disso, embora alguns estudos da gripe sazonal 

não demonstrem um período de aumento risco durante o 

pós-parto22(B), o pós-parto imediato representa um período 

transitório durante o qual o risco de doença grave está dimi-

nuindo, mas ainda não atingiu o nível de base. Sendo assim, 

recomenda-se a imediata iniciação da terapia antiviral em 

pacientes com suspeita ou confirmação de influenza até duas 

semanas após o parto23(D).

Com relação à interrupção da gestação, deve-se levar em 

conta a idade gestacional, as condições fetais e maternas e a 

disponibilidade da unidade neonatal. Em gestantes com menos 

de 32 semanas de gestação, a melhor indicação é a manuten-

ção da gravidez; já naquelas com 34 semanas ou mais, haverá 

melhora funcional após o parto, principalmente nas pacientes 

com sintomas respiratórios moderados a graves. Sugere-se a 

interrupção eletiva da gestação em mulheres com síndrome 

da angústia respiratória aguda grave, sendo que a interrupção 

realizada antes da piora respiratória é acompanhada por menor 

morbidade materna24(D). 

Quanto à via de parto, deve-se levar em conta que o parto vaginal 

exige maior demanda de oxigênio tanto para a mãe quanto para 

o feto. Se a opção for pelo parto normal, deve-se levar em conta a 

capacidade de manter a oxigenação materna adequada e a possibili-

dade de controle da dor durante o trabalho de parto. Em pacientes 

instáveis, a via de parto mais adequada é a cesariana24(D).

Profilaxia

Mulheres grávidas em qualquer idade gestacional e puérperas 

são um grupo de alta prioridade para imunização contra a gripe 

A H1N1, devendo ser orientadas sobre a importância dessa va-

cinação, uma vez que esse parece ser o método mais eficaz para 

a prevenção de formas severas da gripe e suas consequências 

materno-fetais. O Colégio Americano de Ginecologistas e Obs-

tetras considera a vacina contra a gripe um elemento essencial 

do pré-natal5,16,25(B)(B)(D).

Desde 2009, a vacina monovalente inativada contra o H1N1 

é fabricada de acordo com os mesmos processos utilizados para a 

vacina contra a gripe sazonal. Os resultados preliminares de um 

ensaio de 2009 mostram que essa vacina resulta em forte resposta 

imunológica em mulheres grávidas, similar à resposta em adultos 

não gestantes, além de ter se mostrado bastante segura16(B).
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A vacina inativada contra a gripe pode ser forma segura e 

eficaz de administração durante qualquer trimestre da gravidez 

e, até o momento, nenhum estudo demonstrou um aumento 

do risco de complicações maternas ou fetais associadas à vaci-

nação. A imunização da mãe, além de prevenir gripe materna 

grave, reduz a chance de uma potencial fonte de exposição do 

vírus ao feto, assim como a imunização de outros membros da 

família26(D).

A vacinação materna também pode fornecer um benefício 

para o recém-nascido, com diminuição do risco de infecções 

respiratórias relacionadas à gripe no binômio mãe-filho nos 

primeiros seis meses após o parto27(A). 

A profilaxia após exposição a uma pessoa com infecção 

confirmada pelo novo vírus H1N1 é indicada para pacientes 

com alto risco de complicações da gripe, como as gestantes, e 

para profissionais de saúde que não utilizaram equipamentos 

de proteção individual adequados. É recomendado o uso do 

oseltamivir 75 mg por via oral uma vez ao dia por 10 dias, a 

contar da data da exposição28(C).

O risco de transmissão do H1N1 pelo leite materno é desco-

nhecido, porém, como a viremia é infrequente, a probabilidade 

de o vírus passar para o leite é baixa. Sendo assim, mães infectadas 

com a nova gripe podem amamentar, o que é extremamente 

importante, principalmente pela proteção imunológica fornecida 

pelo leite9,29(D). 

A decisão de separar mães infectadas de seus recém-nascidos 

é individualizada. Se possível, mães infectadas devem fazer a 

ordenha do leite materno, e um membro saudável da família 

oferecer à criança com uma mamadeira. Alternativamente, a 

mulher deve usar máscara durante a amamentação e prestar 

cuidados ao seu filho para minimizar a exposição. 

Conclusão

A infecção pelo novo vírus influenza A H1N1 constitui 

um risco potencial à saúde do binômio mãe-feto, devendo ser 

dada especial atenção às gestantes no tocante à prevenção, ao 

diagnóstico e ao tratamento precoce dessa infecção, pois as 

complicações dessa doença podem ser fatais tanto para a mãe 

quanto para o feto.

Além dos sintomas respiratórios, uma marca importante dessa 

gripe é a ocorrência de manifestações gastrointestinais. Testes 

rápidos não são suficientemente sensíveis para diagnosticar a 

infecção em pacientes grávidas, e testes virais com rRT-PCR 

são recomendados para diagnóstico definitivo.

Se um alto índice de suspeição existe, as pacientes já devem 

receber tratamento empírico com antivirais, sendo o oseltamivir o 

mais recomendado. A administração precoce desse medicamento, 

em especial nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas, 

é de fundamental importância pra reduzir a morbimortalidade 

materno-fetal.

A interrupção da gestação deve levar em conta a idade gestacional, 

as condições fetais e maternas e a disponibilidade de unidade neonatal. 

A interrupção eletiva da gravidez deve ser realizada antes da piora 

respiratória em gestantes com sintomas respiratórios moderados a 

graves, dando-se preferência à via de parto cesárea.

Mulheres grávidas em qualquer idade gestacional e 

puérperas devem ser orientadas a receber a vacina contra 

o vírus influenza A H1N1, sendo esta a forma mais eficaz 

para evitar formas severas da gripe e suas consequências à 

mãe e ao feto. Até o momento, nenhum estudo demonstrou 

a ocorrência de complicações maternas ou fetais decorrentes 

da vacinação.
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