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Moção em apoio à inclusão das
lactantes sem comorbidades no grupo
prioritário de vacinação contra a
COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Presidente
Excelentíssimos Senhores Vereadores

CONSIDERANDO que a taxa de complicações e de morte materna entre gestantes,
puérperas e lactantes pela Covid-19 no Brasil dobrou nos últimos meses e estas são
consideradas grupo vulnerável que, inclusive, já são objeto de políticas públicas em
diversos estados, bem como as notícias que informam o aumento do número de
internações de bebês e crianças infectadas pelo vírus.
CONSIDERANDO que existem pesquisas desenvolvidas ao longo do ano passado
que comprovam que leite materno produzido por gestantes ou lactantes vacinadas têm
anticorpos contra Covid-19 que podem ser transmitidos ao bebê, conferindo uma potencial
proteção para ambos a partir de uma única vacina - e que infelizmente, atualmente, boa
parte das famílias estão em uma situação econômica muito frágil que as impedem de prover
alimentação saudável aos seus bebês, que só tem o leite materno como forma de
alimentação.
CONSIDERANDO que as gestantes e puérperas já foram incluídas dentre os grupos
prioritários de vacinação pelo Governo do Estado de São Paulo e começaram a receber
suas doses a partir do dia 07 de junho de 2021 - Instrutivo nº23 da CMC.
CONSIDERANDO que a vacina é uma política pública que tem, também, por
finalidade proteger a maternidade, deve ser aplicada de maneira integral, de modo que não
se justifica a exclusão da categoria de lactantes sem comorbidades, vez que o direito à
vacinação já foi concedido às gestantes, puérperas e lactantes com comorbidades, e esta
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exclusão afronta ao princípio da igualdade, bem como ao princípio da equidade que deve
nortear a política pública de imunização.

Proponho ao Egrégio Plenário, nos termos regimentais, moção de apoio à inclusão
das lactantes sem comorbidades dentre os grupos prioritários da vacinação contra a
COVID-19, com preferência para sua imunização antes da vacinação por faixas etárias sem
comorbidades.
Requeiro que seja dado conhecimento desta Moção de Apoio ao Excelentíssimo
Senhor Governador João Dória Júnior e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Ricardo Nunes.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2021.

CRIS MONTEIRO
Vereadora (NOVO/SP)
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CONSIDERANDO que trata-se de grupo numericamente bastante pequeno, mas
que guarda grande importância dentro do âmbito familiar e social, vez que a garantia de
saúde da mãe em estado inicial da vida da criança garante sua nutrição e cuidados básicos.
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