
 

 

INDICAÇÃO Nº 2929, DE 2021 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da Consolidação do Regimento Interno, ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, João Doria, que determine aos 

órgãos competentes do Poder Executivo, especialmente à Secretaria Estadual da 

Saúde que, enquanto perdurarem as fases mais restritivas de combate à pandemia 

causada pelo coronavírus (fases vermelha e roxa), forneça gratuitamente, às 

gestantes que realizam pré-natal no sistema de saúde pública, unidades de 

máscaras de proteção N95 e PFF2 (que são as mais indicadas para a proteção 

contra o vírus, especialmente em ambientes fechados). 

 

JUSTIFICATIVA 

Estamos vivendo no país como um todo e também no Estado de São Paulo uma 

situação extremamente trágica: os números de mortes e contaminações causadas 

pelo coronavírus não param de subir, chegando em proporções absolutamente 

desesperadoras. Enquanto não temos as vacinas suficientes para imunizar a 

população, mais do que nunca precisamos reforçar todas as medidas necessárias 

para prevenir o avanço ainda maior da doença: distanciamento social (com as 

pessoas saindo de casa somente quando necessário), hábitos de higiene e uso de 

máscaras de proteção. 

Com relação a esse último item, sabemos que a situação de fragilidade econômica 

da população impede que muitas pessoas adquiram os melhores equipamentos de 

proteção pessoal, dando preferência por alternativas caseiras e de baixo custo. No 

entanto, diversas pesquisas apontam que para enfrentar adequadamente o avanço 

do vírus, sobretudo as novas variantes, as máscaras de uso profissional - 

notadamente aquelas conhecidas como N95 e PFF2 - são as mais indicadas1. Nas 

sociedades em que o poder aquisitivo da população pode ser um limitador para a 

obtenção desses equipamentos, o poder público deve utilizar tudo que está ao seu 

alcance para minimizar os riscos da população e o oferecimento de máscaras 

profissionais aos mais vulneráveis a morrerem pela Covid-19.  

Como tem sido amplamente noticiado nos meios de comunicação e nas pesquisas 

sobre o perfil da mortalidade pela Covid-19, mulheres grávidas estão mais 

                                                
1 Máscaras profissionais como a PFF2 podem ser indicadas para situações de maior risco; veja como usar - 
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vulneráveis a serem vítimas fatais dessa doença2. Tanto que no dia 13 de abril, o 

Ministério da Saúde emitiu a Nota Técnica Nº 12/2020-

COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, incluindo as gestantes no grupo mais 

suscetível aos efeitos da Covid-19, assim como as puérperas. E o estado de São 

Paulo incluiu na última semana, gestantes e puérperas no grupo prioritário para a 

vacinação contra a Covid-19 - Plano Estadual de imunização. Contudo, levaremos 

semanas até concluirmos a vacinação deste grupo de pessoas, que ultrapassam o 

número de 400 mil mulheres. Até lá, é importante que estas mulheres tenham à 

disposição máscaras adequadas que possam reduzir a chances delas se 

contaminarem com a Covid-19. 

Diante do exposto, proponho com a presente Indicação o fornecimento de máscaras 

de proteção N95 e PFF2 às mulheres grávidas que realizam o pré-natal no sistema 

público de saúde do estado de São Paulo. 

 

Sala das Sessões, em 09/06/2021. 

a) Marina Helou 

                                                
2 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. O estudo publicado no International Journal of 

Gynecology, conduzido por um grupo de obstetras e enfermeiras de 12 universidades e instituições públicas, em 

junho de 2020, revelou que 160 gestantes e puérperas morreram por covid-19 no Brasil, o que corresponde a 

77% dessas mortes no mundo. # Desde então, esse número já superou 200. O estudo também reforça a 

desigualdade racial: as mulheres grávidas pretas têm quase o dobro de risco de morrer por covid-19 no Brasil do 

que as grávidas brancas. Quase 23% das mulheres que morreram no Brasil não tiveram acesso a um leito de 
UTI e 36% não chegaram a ser intubadas. 
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