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Moção em apoio à inclusão das
grávidas, lactantes e puérperas, com ou
sem comorbidades, no grupo prioritário
de vacinação contra a COVID-19.

CONSIDERANDO a autonomia dos Estados e Municípios em relação às diretrizes
do Programa Nacional de Imunizações – PNI, que permite que se façam adaptações locais
e inclusão de novos públicos, a depender das peculiaridades e gestão de políticas públicas
locais.
CONSIDERANDO que as gestantes estão no grupo mais suscetível aos efeitos da
COVID-19, assim como as puérperas, conforme Nota Técnica do Ministério da Saúde nº
12/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS1.
CONSIDERANDO que o Brasil é o país com maior número de casos de morte de
mulheres grávidas e no pós-parto pela COVID-19, com taxa de mortalidade de 12,7% entre
as gestantes - estudo publicado no International Journal of Gynecology revelou que 160
gestantes e puérperas morreram por COVID-19 no Brasil, o que corresponde a 77% dessas
mortes no mundo2.
CONSIDERANDO que o uso de máscaras é contraindicado para crianças menores
de dois anos, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 3.

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_MS-0014496630-NotaT%C3%A9cnica-4_18.04.2020.pdf
2 http://www.generonumero.media/gestantes-e-vacinacao
3
https://bebe.abril.com.br/saude/criancas-menores-de-dois-anos-nao-devem-usar-mascaras-alertaanvisa/
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CONSIDERANDO que os anticorpos da mãe vacinada são transmitidos ao bebê
através do leite materno sem riscos para o lactente, o que garante a proteção de duas
pessoas a partir de uma única dose de vacina4.

das grávidas, lactantes e puérperas, com ou sem comorbidades, no grupo prioritário de
vacinação contra a COVID-19.
Requeiro, outrossim, que após a deliberação, seja dada ciência do teor dessa
moção aos Excelentíssimos Senhores Ricardo Nunes, Prefeito da Cidade de São Paulo e
João Agripino da Costa Doria Junior, Governador do Estado de São Paulo.

Sala das Sessões,

ANDRÉ SANTOS
Vereador

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/13/leite-materno-produzido-por-maesvacinadas-tem-anticorpos-contra-a-covid-19-diz-estudo.ghtml
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