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No final de 2019 vimos surgir um surto de “pneumonia” numa cidade da República 

Popular da China. Esse surto de “pneumonia” que se disseminou mundo afora foi 

desencadeado por um novo tipo de vírus, altamente contagioso, cujo sequenciamento 

genético demonstrou se tratar de um vírus relacionado à família do coronavírus causador 

da síndrome respiratória aguda grave (em inglês, Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 ou SARS-CoV-2). A doença causada por ele ficou denominada 

oficialmente de doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19), cuja transmissibilidade 

ocorre principalmente pelas vias aéreas. Relatamos o caso de um recém-nascido pré-

termo (34 semanas e 2 dias) que deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

após apresentar desconforto respiratório ao nascer. Num período de 22 dias ele teve 

evolução satisfatória e recebeu alta para alojamento conjunto. No 2º dia após alta, 

apresentou um novo desconforto respiratório súbito com sinais clínicos de hipoxemia 

(cianose e bradicardia), sendo necessário intubação orotraqueal. A tomografia de tórax 

evidenciou imagem sugestiva de processo inflamatório/infeccioso tipo “vidro fosco”. Um 

teste de reação em cadeia da polimerase-transcriptase reversa (PCR-RT) por meio de 

swab nasofaríngeo foi realizado no 4º dia dos sintomas e resultou positivo para SARS-

CoV-2. Mesmo sua mãe estando assintomática, optamos pela coleta do exame, pois a 

mesma esteve fora do ambiente hospitalar enquanto seu filho permanecia na unidade de 

terapia intensiva neonatal. O resultado dela também resultou positivo. Ele permaneceu 

em ventilação pulmonar mecânica protetora por 9 dias, sendo extubado com sucesso. Não 

foi necessária nenhuma outra intervenção terapêutica para o manejo da COVID-19, pois 

a evolução foi favorável. A amamentação no seio materno foi restabelecida e tiveram alta 

hospitalar no 13º dia. Não há confirmações sólidas sobre a transmissão vertical do SARS-

CoV-2. Portanto, as precauções no pós-parto devem ser bem definidas para que não haja 



transmissão mãe-filho por outra via. Recomendações atuais apoiam o alojamento 

conjunto com as devidas precauções: lavar bem as mãos, durante a amamentação a mãe 

deve evitar conversar e usar máscara facial e manter o isolamento do alojamento conjunto 

com uma distância de 2 metros entre os leitos do binômio mãe-filho. 


