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OF. N.º 027/2021     Florianópolis, 17 de junho  de 2021. 
 
 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
André Motta Ribeiro 
Secretário de Estado da Saúde 
Nesta Capital 
  

 
 

Senhor Secretário, 
 

 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos a atenção especial de Vossa 

Excelência com relação a inclusão de gestantes e puérperas sem comorbidades nos grupos 

prioritários dentro do  plano estadual/municipal de vacinação contra a Covid-19 em Santa 

Catarina. 

 

Referendamos a recomendação 001/2021 enviada pelo Núcleo de Promoção e 

Defesa dos Direitos das Mulheres - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina à 

Vossa Excelência, no dia 2 de junho do corrente ano, para fins de retomar a vacinação 

deste grupo de risco específico (cópia da recomendação em anexo). 

 

Vários estados retomaram a vacinação para as gestantes e puérperas com 

Pfizer e Coronavac e aqui em Santa Catarina a suspensão continua, embora se trate de 

grupo de risco com elevados índices de mortalidade por Covid-19. 

 

Importante ressaltar também a posição da Federação Brasileira das Associações 

de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), sobre os dados epidemiológicos 

(https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/1274-vacinacao-contra-a-covid-19-em 

gestantes-e-puerperas): 

 

 Na análise dos dados públicos do SIVEP GRIPE houve aumento importante da 

mortalidade materna por Covid-19, no Brasil, sendo notificados até o dia 02 de Junho 

de 2021, 455 casos em 2020 e 814 em 2021, o que representa 10 mortes maternas 

por semana em 2020 e 38 mortes maternas por semana em 2021. 
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 Na comparação entre os anos 2020 e 2021, a mortalidade materna semanal 

aumentou em 283% e a mortalidade da população geral aumentou em 105%, 

confirmando os achados do CDC de que gestantes constituem grupo de maior risco 

de intubação orotraqueal, de internação em Unidades de Terapia Intensiva e de 

óbito. 

Solicitamos, portanto a sua especial atenção para a retomada da vacinação de 

gestantes e puérperas sem comorbidades com imunizantes alternativos ao da Astrazeneca, 

na maior brevidade possível, para não elevar os índices de mortalidade por Covid-19 deste 

grupo de risco. 

Abaixo mais algumas matérias a respeito de ações  realizadas por outros 

Estados para seu conhecimento : 

 
1. https://www.sogesp.com.br/noticias/posicionamento-sogesp-vacinacao-contra-covid-
19-para-gestantes-e-puerperas/ 
2. https://www.instagram.com/p/CQJ9DCoBoqK/?utm_medium=share_sheet 
 
3. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/15/senado-aprova-prioridade-
para-lactantes-e-outros-grupos-na-vacinacao-contra-covid 
 
4. http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/minas-gerais-inclui-gravidas-e-lactantes-
nos-proximos-grupos-prioritarios 
5. https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113097&tit=Parana-
volta-a-incluir-gestantes-sem-comorbidades-na-vacinacao-contra-a-Covid-19-- 
 
 

Certos de sua especial atenção, estamos à disposição para demais 

esclarecimentos. 

Cordialmente, 
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