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Um chamado à ação contra a morte materna por COVID-19 no Brasil 

 
Nós, da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras, observamos com profunda preocupação os números 
alarmantes da pandemia de COVID-19 no país, com quase 340.000 mortes e tendo já ultrapassado a média diária de 
quatro mil mortes.  Além disso, sabemos que a pandemia em todo o seu curso afetou de forma desproporcional as 
mulheres, especialmente as mais vulneráveis, em múltiplas dimensões. De acordo com a ONU, “em todas as esferas, 
da saúde à economia, segurança à seguridade social, os impactos da COVID-19 são exacerbados para mulheres e 
meninas simplesmente por causa de seu sexo”.  
Além disso, pudemos observar durante todo o ano de 2020 um expressivo aumento do número de mortes maternas 
provocadas por COVID-19 no Brasil. Desde abril do ano passado pesquisadoras brasileiras têm advertido e publicado 
estudos demonstrando a seriedade do problema (1, 2, 3). O número crescente de mortes durante a gravidez ou no 
puerpério levou o Brasil a uma posição tal em que oito de cada 10 mortes maternas relatadas no mundo ocorriam em 
nosso país (4).  
Embora evidências diversas tenham se acumulado de que a gestação e o pós-parto aumentam o risco de complicações 
e morte por COVID-19 (5,6), também é certo que houve falhas assistenciais em proporção significativa das mortes 
maternas em nosso país. Além da desorganização dos serviços de assistência pré-natal, com suspensão de consultas, 
encontramos problemas importantes de acesso ao atendimento adequado da COVID-19, falta de testes diagnósticos, 
falta de insumos terapêuticos e de leitos de UTI específicos para a população obstétrica.  Um dos estudos analisando 
os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na gravidez e pós-parto demonstrou que entre as mulheres 
que morreram, 6% não foram sequer hospitalizadas, cerca de 40% não foram admitidas em UTI, 43% não receberam 
ventilação mecânica e 26% não tiveram acesso a qualquer tipo de suporte respiratório. Mais ainda, dentre os fatores 
associados ao óbito foram encontrados estar no puerpério, ter cor preta, viver em área periurbana, não ter acesso ao 
Programa de Saúde da Família e morar a mais de 100km do hospital de referência (7). Essa associação com o racismo 
estrutural já tinha sido demonstrada em outro trabalho que encontrou piores desfechos e risco de morte materna quase 
duas vezes maior em mulheres negras (8). 
Infelizmente, apesar da repercussão nacional e internacional desses trabalhos, da denúncia dessas mortes e mesmo de 
uma audiência pública na Câmara dos Deputados em agosto/2020 com a participação de representantes do Ministério 
da Saúde (MS), na prática não foram tomadas providências para reduzir a mortalidade materna por COVID-19 no 
Brasil. Embora o MS tenha publicado em setembro seu Manual de Recomendações para a Assistência à Gestante e à 
Puérpera Frente à Pandemia de COVID-19 (9), não houve modificações importantes da estrutura, dos exames e do 
fluxo de atendimento, e as mortes continuaram acontecendo. Além disso, deve-se notar que há subnotificação 
importante, porque muitas mortes são registradas como SRAG de causa indeterminada porque não chegaram a ser 
testadas ou porque não havia testes disponíveis (10). Analisando os casos de morte por SRAG até 23 de novembro de 
2020, foram encontradas 363 mortes por COVID-19 e 160 por SRAG indeterminada (possivelmente COVID-19), o que 
implica em 523 mortes maternas por COVID-19 ou SRAG indeterminada e uma Razão de Mortalidade Materna (RMM) 
de 17,5 por 100.000 ou até maior (10). 
O panorama não se modificou em 2021. De acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, considerando as 10 
primeiras semanas epidemiológicas, houve 102 casos de óbito materno por SRAG e 96 casos confirmados de COVID-
19 (11). As manchetes de jornais noticiam diariamente casos trágicos de jovens mulheres que perdem a vida durante a 
gravidez ou no pós-parto, deixando um rastro de desolação, luto e desespero, sem falar em uma legião de órfãos da 
COVID-19, muitos dos quais prematuros, que se encontram sob os cuidados dos familiares. O impacto da COVID-19 na 
vida futura dessas crianças ainda persiste por ser estabelecido. Além disso, muitos óbitos fetais e neonatais também se 
associam aos óbitos maternos e precisam ser mais bem estudados. A tragédia da morte materna afeta toda a 
sociedade. 
Na Nota Técnica 1/2021 DAPES/SAPS/MS sobre administração de vacinas a gestantes, é recomendada a vacinação 
de gestantes com comorbidades (diabetes, hipertensão arterial sistêmica crônica, obesidade, doença cardiovascular, 
asma brônquica, imunossuprimidas, transplantadas, doenças renais crônicas e doenças autoimunes), estabelecendo-se 
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que a vacina “pode ser oferecida para gestantes sem comorbidades após avaliação dos riscos e benefícios, 
principalmente em relação às atividades desenvolvidas pela mulher”.  Recomenda-se também oferecer a vacina a 
puérperas e lactantes pertencentes aos grupos prioritários (12). Entretanto, a mesma Nota recomenda explicitamente 
que deve ser seguido o calendário de vacinação dos grupos prioritários disponíveis no Plano Nacional de Imunização 
Contra a COVID-19 e, como todos sabemos, a vacinação caminha muito lentamente no país. Muitas gestantes e 
puérperas com comorbidades continuam expostas enquanto não chega sua vez e, conforme já bastas vezes 
demonstrado, gravidez e puerpério são per se fatores de risco para complicações e morte por COVID-19, de forma que 
TODAS as gestantes e puérperas deveriam ser contempladas – e com urgência – no Plano Nacional de Imunização.  
Consequências trágicas também têm surgido decorrentes da falta de decisão política de decretar medidas de 
distanciamento social e, quando necessário, o lockdown. Durante todo esse tempo, o governo nacional investiu 
deliberadamente na estratégia de empurrar o povo para a rua na tentativa de obter uma “imunidade de rebanho” 
natural, priorizando as atividades econômicas em detrimento da vida, o que veio a se provar ser uma necropolítica 
genocida. As gestantes e puérperas não estarão protegidas enquanto toda a população não estiver protegida, mas pelo 
menos medidas protetivas específicas poderiam ser adotadas, para garantir seu isolamento.  O projeto de Lei 
3932/2020 que prevê o afastamento do trabalho presencial das gestantes, podendo suas atividades ser exercidas 
remotamente, foi aprovado pela Câmara dos Deputados mas continua parado no Senado. 
Sendo assim, conclamamos toda a sociedade, profissionais de saúde, órgãos de imprensa, partidos políticos, 
organizações não governamentais, conselhos profissionais, especialmente de Medicina e Enfermagem, sociedades de 
especialidades, Ministério Público, deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, prefeitos, 
governadores, secretários municipais e estaduais de saúde, a envidar todos os esforços neste CHAMADO À AÇÃO 
PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA POR COVID-19 NO BRASIL, para a implementação urgente e 
necessária das seguintes medidas: 
 
1. Informação, oferta e acesso a métodos contraceptivos – infelizmente, muitos serviços de planejamento 
reprodutivo interromperam o atendimento durante a pandemia e é impossível reduzir mortalidade materna sem garantir 
contracepção adequada e prevenir gestações não planejadas. 
2. Campanhas específicas envolvendo informação e esclarecimento sobre os riscos da COVID-19 na gravidez e 
no pós-parto, permitindo que as mulheres possam tomar decisões livres e conscientes sobre a possibilidade de 
postergar a gravidez para outro momento em que a pandemia esteja controlada. Além disso, alertar as gestantes para 
os devidos cuidados individuais: isolamento (sair somente para consultas e exames pré-natais ou motivos 
imprescindíveis), usar máscaras N95 e álcool gel. 
3. Reforço e aconselhamento das medidas de proteção individual nas consultas pré-natais. 
4. Garantir afastamento das gestantes de sua função laboral presencial em todo o país – atualmente depende de 
cada município, órgão ou de o patrão aceitar o atestado médico. 
5. Garantia de acesso ao pré-natal de qualidade, sem interrupção das consultas, sem “alta” do pré-natal. 
6. Renda mínima aceitável, justa e adequada para as gestantes que não têm trabalho formal, permitindo que 
possam ficar em casa. 
7. Distribuição gratuita de máscaras N95 para gestantes. 
8. Ampla testagem na porta de entrada das maternidades com testes rápidos moleculares. 
9. “Testes, testes e mais testes” para todas as gestantes e puérperas com sintomas ou contatos de pessoas com 
sintomas.  
10. Garantia de internação em UTI em instituições que garantam acompanhamento obstétrico de qualidade (sete 
dias por semana, 24 horas por dia) 
11. Inclusão imediata das gestantes no grupo prioritário de vacinas (TODAS as gestantes e não somente aquelas 
com comorbidades) e vacinação célere da população. 
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