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Manejo dos pacientes em tratamento para engravidar
durante pandemia do COVID-19
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Devido à pandemia de coronavírus (Covid-19), várias entidades têm se
posicionado sobre como gerenciar pacientes que estão passando ou que
planejam se submeter ao tratamento da infertilidade. Devemos considerar que
não se trata apenas das implicações do vírus no feto, gametas e gravidez, mas
especialmente das estratégias para espaçar à curva de disseminação da
infecção.
As recomendações sugeridas pelas diversas entidades de controle e
regulamentação dos Tratamentos de Reprodução Assistida, até a atual data, são
(Inclui-se Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, que há pouco
publicou normas que se aplicam às especialidades médicas, e Nota Técnica
publicada em 31/03/2020 pela ANVISA sobre os procedimentos de reprodução
assistida):
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1. Como devem proceder as clínicas de medicina reprodutiva nesse
momento da pandemia de Covid-19?
Devem minimizar o número de médicos, funcionários e pacientes; encorajar
esclarecimentos de dúvidas por telefone; minimizar o tempo de espera nas áreas
comuns e orientar pacientes a evitarem viagens para fora do seu domicílio. Além
disso, recomenda-se que NOVOS tratamentos, incluindo indução da ovulação,
inseminação intrauterina, fertilização in vitro e congelamento de gametas sejam
suspensos.
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2.

O que devemos fazer com os casos urgentes?

O atendimento de urgência deve ser mantido, que são os casos de congelamento
de gametas pré-terapias gonadotóxicas ou cirurgias reprodutivas extirpativas.
Idade e baixa reserva ovariana, até o momento, não devem ser classificados
como urgentes. Tratamentos já iniciados devem ser individualizados e, neste
caso, está fortemente recomendado o congelamento de gametas ou embriões
para gravidez posterior. Caso a pandemia se prolongue por mais tempo, médicos
assistentes, em conjunto com as pacientes, devem considerar reavaliar o critério
de urgência, podendo incluir idade avançada e baixa reserva, além de outras
patologias nas quais o atraso do tratamento possa impactar nas chances de
sucesso.
3. O pode acontecer se eu engravidar nesse momento?
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Todas as pacientes devem ser aconselhadas que o risco da infecção por Covid19 em gestantes ainda é desconhecido, e que não existem dados sobre o risco
fetal no primeiro e no segundo trimestre de gestação. Outros tipos de coronavírus

já foram associados a aborto espontâneo, prematuridade e crescimento intrauterino restrito.
4. O que os laboratórios de reprodução assistida devem fazer para minimizar os riscos nesse
momento?
Os laboratórios também devem reduzir o número de funcionário presenciais, fazer revezamento e treinamento
para antecipar eventual adoecimento de alguns staffs. É fundamental que os profissionais envolvidos no
atendimento compreendam o impacto dessa ameaça para o bem estar físico e mental de todos, o que pode
resultar em medo, falta de esperança e perda de autocontrole.
5. Como abordar os pacientes que desejam continuar o tratamento, mas não podem nesse momento
da pandemia no país?
A equipe assistencial deve reconhecer e compreender o impacto emocional que esse momento representa
na sociedade e em todas as pacientes que desejam engravidar. Adiar o sonho de gravidez tem impactos
emocionais importantes, especialmente o medo do fracasso e o adiamento de um tratamento, que em geral
corre atrás do tempo biológico. Cabe à equipe dar suporte emocional e esclarecer todas as dúvidas dos
pacientes, e implementar o atendimento virtual para acolher e esclarecer todas as dúvidas do casal/paciente
em tratamento.
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