
Diante do crescimento expressivo da mortalidade materna no Brasil e no Estado de São 

Paulo, a SOGESP recomenda que todas as gestantes e puérperas sejam vacinadas contra a 

Covid-19, independentemente de comorbidades, sem que seja exigido qualquer 

documento além da comprovação de gestação ou puerpério.  

Aconselhamos todos os médicos a divulgarem a campanha de vacinação do Estado de São 

Paulo para as gestantes e puérperas. Divulgue essa mensagem e ajude a salvar vidas nesta 

pandemia!  

 

TODAS AS GESTANTES E 
PUÉRPERAS DE SÃO PAULO 
COMEÇAM A SER VACINADAS JÁ 

CORONAVIRUS 

São Paulo, 09 de junho de 2021 

Todas as gestantes e puérperas de São Paulo começam a ser vacinadas 
já 

O governador São Paulo, João Dória, anunciou hoje, 9 de junho, há poucos 
minutos, uma série de ajustes no calendário estadual de imunização contra a 
Covid-19. Além da antecipação do processo para a população em geral, 
comunicou que grávidas e puérperas sem comorbidades (ou seja, todas elas) 
começam a ser vacinadas amanhã. 
 
A medida vem ao encontro de reivindicação da SOGESP (Associação de 
Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo), exteriorizada publicamente, inclusive 
por nota técnica aos médicos paulistas. 
Na mesma nota, a SOGESP recomendava que não fosse mais exigido 
relatório ou prescrição médica ou ainda qualquer outro documento além 
daqueles que comprovam a gestação ou o puerpério, assim como ocorre na 
vacinação contra gripe e outras. 
O Governo de São Paulo também contemplou esse indicativo da SOGESP no 
pacote anunciado hoje. 
A SOGESP, aliás, solicita a todos os ginecologistas e obstetras que 
divulguem a campanha de vacinação do Estado para as gestantes e 
puérperas. 
Hoje há preocupação com o expressivo aumento da mortalidade materna no 
Brasil e em São Paulo e dos dados e estudos disponíveis atualmente. 

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. 
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. 

Na análise dos dados públicos do SIVEP GRIPE, relativos ao Estado de São 
Paulo, observa-se notificação de 78 mortes maternas por COVID-19 em 2020 
e 152 mortes em 2021, ou seja 1,7 óbitos por semana em 2020 e 7,2 óbitos 
por semana em 2021. 

 

POSICIONAMENTO SOGESP: 
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 
PARA GESTANTES E PUÉRPERAS 

CORONAVIRUS 

São Paulo, 08 de junho de 2021 

 
Considerando que: 

1. Na nota técnica Nº 627/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, o Programa Nacional 
de Imunizações orienta a vacinação de gestantes e puérperas com 
comorbidades utilizando-se das vacinas COVID-19 Butantan/Sinovac Biotech 
(Coronavac®) ou Pfizer Biontech: (Cominarty®). 1 

2. O governo de São Paulo decidiu incluir gestantes e puérperas com e sem 
comorbidade no plano estadual de imunização contra Covid-19, utilizando-se 
das vacinas Butantan/Sinovac Biotech (Coronavac®) ou Pfizer 
Biontech: (Cominarty®). 2 

3. 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. 3,4 

4. 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. 3,4,5 

5. Na análise dos dados públicos do SIVEP GRIPE, relativos ao Estado de São 
Paulo, observa-se notificação de 78 mortes maternas por COVID-19 em 2020 
e 152 mortes em 2021, ou seja 1,7 óbitos por semana em 2020 e 7,2 óbitos 
por semana em 2021.3,4 



A SOGESP, diante do expressivo aumento da mortalidade materna no Brasil 
e no estado de São Paulo e dos dados e estudos disponíveis atualmente, 
recomenda que: 

1. Todas as gestantes e puérperas, do Estado de São Paulo, sejam vacinadas 
contra Covid-19, independente de apresentarem comorbidades; 

2. Não seja exigido relatório ou prescrição médica ou ainda qualquer outro 
documento além daqueles que comprovam a gestação ou o puerpério, assim 
como ocorre na vacinação contra gripe e outras; 

3. Todos os médicos divulguem a campanha de vacinação do Estado de São 

Paulo para as gestantes e puérperas. 
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