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Seção Judiciária do Acre 
1ª Vara Federal Cível e Criminal da SJAC

 

PROCESSO: 1004110-46.2021.4.01.3000
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público do Estado do Acre e outros 
POLO PASSIVO:ESTADO DO ACRE e outros
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE em desfavor da UNIÃO e do ESTADO DO ACRE, objetivando,

em tutela de urgência, sem a oitiva das partes contrárias, o restabelecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito)

horas, da vacinação prioritária contra a Covid-19 de gestantes e puérperas sem comorbidades, com uso das

vacinas da Sinovac e Pfizer ou ainda outra que seja adquirida e que não utilize um vetor viral como técnica de

produção, como a vacina desenvolvida pela AstraZeneca, reservando-as em quantitativo suficiente, mediante a

apresentação de documento que comprove a gravidez/estado puérpero (exame de sangue, ultrassonografia,

caderneta da gestante) e independente de prescrição médica.
 

Afirmam os autores, em síntese, que, no dia 7 de maio de 2021, a Fiocruz notificou a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa sobre a suspeita de evento adverso grave – acidente vascular

cerebral hemorrágico com plaquetopenia – ocorrido em gestante, com óbito fetal, após a administração da

vacina AstraZeneca. Diante da suspeita de possível relação entre o uso da vacina e o evento adverso grave

notificado, a Anvisa emitiu o Comunicado GGMON n. 005/2021, de 11 de maio de 2021, em que informou

sobre a recomendação dada ao Ministério da Saúde para suspender a vacinação de grávidas com a vacina

AstraZeneca, como medida de precaução e com base na “insuficiência de dados relacionados à segurança de

uso por gestantes disponíveis até o momento”.
 

Em seguida, o Ministério da Saúde, diante do mesmo evento adverso grave pós-vacinação e da

recomendação da Anvisa, divulgou a Nota Técnica n. 627/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 14.5.2021,

retificada pela Nota Técnica n. 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 19.5.2021, pelas quais o Programa

Nacional de Imunizações – PNI orientou a interrupção do uso da vacina AstraZeneca em gestantes e

puérperas.
 

Ocorre que, segundo os autores, o Ministério da Saúde foi além e também recomendou a “

interrupção da vacinação das gestantes e puérperas sem outros fatores de risco para covid-19” e o

prosseguimento da vacinação apenas das gestantes e puérperas com comorbidades, desde que com o uso

das demais vacinas Covid-19 que não contenham vetor viral, isto é, Sinovac/Butantan ou Pfizer/Wyeth. No
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mesmo sentido, o ESTADO DO ACRE decidiu também por dar continuidade à aplicação das vacinas Sinovac e

Pfizer apenas para gestantes e puérperas com comorbidades.
 

Assim, em razão de um evento grave estritamente relacionado à vacina AstraZeneca, a UNIÃO

e o ESTADO DO ACRE excluíram indevidamente as gestantes e puérperas sem comorbidades do plano de

vacinação, até com a utilização das demais vacinas hoje disponíveis no país (Sinovac e Pfizer), mesmo a

Anvisa dispondo claramente, em seu comunicado, que a suspensão da vacina AstraZeneca justificava-se pelas

peculiaridades desse imunizante em particular, por ser uma vacina constituída de adenovírus, o que não se

verifica nas demais vacinas disponíveis no Brasil. A vacina da Sinovac, por exemplo, utiliza técnica de vírus

inativado que é empregada há cinquenta anos com segurança em gestantes, sendo a mesma técnica utilizada

na vacinação contra a influenza, campanha esta que no calendário de imunização de 2021 tem as grávidas e

puérperas como público prioritário.
 

Asseveram os autores que, após a emissão da nota técnica do Ministério da Saúde, em 20 de

maio de 2021 a imunização de gestantes e puérperas sem comorbidades foi suspensa pelo Município de Rio

Branco, decisão tomada, segundo o Secretário de Saúde Municipal, com base na orientação do mencionado

ministério, por ser o “coordenador nacional e responsável técnico”.
 

Alegam que, a despeito da orientação equivocada do Ministério da Saúde em suspender a

vacinação das grávidas e puérperas sem comorbidades, vários estados continuam a imunizar este grupo com a

vacina da Butantan/CoronaVac ou Pfizer/BioNTech, dentre os quais se destacam Pernambuco, Ceará e Rio

Grande do Norte, e não há, até o momento, qualquer notícia de evento adverso grave.
 

Sustentam, ainda, que na 7a edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação

contra a Covid-19 – PNO, de 17.5.2021, as gestantes e puérperas sem comorbidades foram excluídas pelo PNI

dos grupos prioritários de vacinação, em razão do evento adverso grave de que tratou a Anvisa, sem

demonstrar que a decisão foi minimamente apreciada em termos técnico-científicos, ao contrário do que

ocorreu com a inclusão desse mesmo público na 6ª edição do PNO. Por isso, aduzem que, como não houve

nenhuma ressalva para a continuidade da vacinação com os imunizantes Sinovac e Pfizer na 7a edição do

PNO, a decisão de suspender as vacinas da Pfizer e da Sinovac para gestantes e puérperas sem

comorbidades não foi adequadamente fundamentada, pois foi medida que não guardou correspondência com a

orientação dada pela Anvisa.
 

Discorrem que os riscos que justificaram a inclusão de gestantes e puérperas nos grupos

prioritários vão além dos riscos à vida e saúde dessas mulheres, pois podem comprometer ainda o bem-estar

fetal, a saúde e a vida dos recém-nascidos, sujeitos às complicações da prematuridade que pode decorrer da

manifestação de Covid-19 na genitora. Fundamentaram tais assertivas com levantamento do Observatório

Obstétrico Brasileiro Covid-19 – OOBr Covid-19, com estudo realizado por pesquisadores de Oxford e da

Universidade de Washington, com a oitiva do médico obstetra do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da

Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) Dr. Marcos Nakamura Pereira, que também tem

atuação em epidemiologia e medicina fetal, além de outros dados técnicos que, segundo os autores, ratificam a

decisão do Ministério da Saúde, quando da publicação da 6ª edição do PNO, pela inclusão de gestantes e

puérperas nos grupos prioritários para vacinação.
 

Finalizam sustentando que a suspensão da vacinação de gestantes e puérperas sem

comorbidades ofende o direito à saúde deste grupo e das crianças e põe em perigo também os direitos dos

nascituros e recém-nascidos, cabendo ao Poder Judiciário intervir quando houver atuação ilegal da

administração pública na prestação de serviços de saúde, como ocorre na espécie, porquanto não há evidência

científica de contraindicação se forem utilizadas neste público as demais vacinas. Além disso, alegam que a
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referida suspensão violou o princípio da proporcionalidade, na sua perspectiva da proteção insuficiente.
 

Com a inicial os autores juntaram vasta documentação.
 

É o breve relato. Decido.
 

De início, justifico a dispensa da oitiva dos representantes judicias das pessoas jurídicas de

direito público demandadas antes da análise do pedido liminar, conforme determina o art. 2º da Lei n. 8.437/92,

em razão da situação excepcional em que gestantes e puérperas sem comorbidades, atualmente, estão

inseridas no contexto da vacinação contra a Covid-19 no Estado do Acre. Como bem alegado pelos autores,

intimar os requeridos para se manifestarem previamente mantém o risco de morte de mulheres grávidas,

puérperas e traz enormes riscos para os seus respectivos filhos, ainda mais considerando a comprovação

técnico-científica (provada documentalmente pelos autores) de que esse público possui maior chance de

agravamento da doença após ser infectado pelo coronavírus, quando comparado ao público em geral, cuja

vacinação iniciou hoje, 14 de junho de 2021, em Rio Branco/AC.
 

Além disso, como a vacinação é dinâmica e as doses das vacinas são usadas diariamente há

que se aproveitar ao máximo a quantidade de doses de vacinas da Pfizer que ainda estejam disponíveis no

Estado do Acre (segundo os autores no dia 08/06 chegaram 9.360 doses da vacina Pfizer e não há

informações se estão disponíveis vacinas Sinovac/Butantan), enquanto as da AstraZeneca continuar sendo não

recomendada.
 

Com essas razões e considerando que o mencionado dispositivo legal não deve ser aplicado de

modo absoluto nos casos como o presente, em que há possibilidade de ocorrer perecimento de direito ou dano

irreparável ou de difícil reparação para as gestantes e puérperas sem comorbidades do Estado do Acre, passo

desde logo à análise do pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos autores.
 

O deferimento do pedido de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito

alegado e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos presentes autos, entendo

preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos autores.
 

Os autores demonstraram que, de fato, as gestantes e puérperas sem comorbidades, outrora

incluídas pelo Ministério da Saúde em grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 na 6a edição do PNO,

de 27.4.2011 (documento de ID n. 575941375), posteriormente foram excluídas de tal grupo na 7a edição do

PNO, de 17.5.2011 (documento de ID n. 575941395), após o Comunicado GGMON n. 005/2021 da Anvisa, de

11 de maio de 2021 (documento de ID n. 575935395), e das Notas Técnicas n. 627 e 651, ambas de 2021 e do

Ministério da Saúde (documentos de ID n. 575941346 e 575941354).
 

Também há prova documental de que, seguindo orientação do Ministério da Saúde, o Estado do

Acre e o Município de Rio Branco suspenderam a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades

(representação de ID n. 575956389 – Pág. 2/3, de Aline de Fátima Dutra Pereira Maia junto ao MPF, certidão

de ID n. 575956389 – Pág. 13 e notícia jornalística de ID n. 575941360).
 

Tal suspensão pode ser confirmada ainda por meio do site http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio,

no qual se pode baixar o Plano do Estado do Acre de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19 (

http://covid19.ac.gov.br/static/v1/docs/vacina/plano_estadual_covid_5_edicao.pdf), de 17 de maio de 2021, em

que consta a interrupção da vacinação desse público, após a Nota Técnica n. 651/2021 –

CGPNI/DEIDT/SVS/MS, pelo que se tem claro que a restrição não é apenas na capital, mas em todos os

municípios acreanos.
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Isso posto, há que se perquirir se a decisão do Ministério da Saúde e, consequentemente, a do

ESTADO DO ACRE extrapolou a recomendação da ANVISA ou se foram decisões pautadas em argumentos

técnico-científicos, dentro do campo da discricionariedade administrativa, inviável de ser sindicada pelo Poder

Judiciário.
 

Na análise dos autos, extraio da 6a edição do PNO, juntada pelos autores, que as gestantes e

puérperas foram incluídas no grupo prioritário de risco para a vacinação contra a Covid-19 pelos seguintes

motivos:
 

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) estão em risco aumentado de
formas graves de covid-19 bem como complicações obstétricas, tais como parto
prematuro, óbito fetal, abortamento, entre outros. Considerando ainda o momento
pandêmico atual no Brasil com elevada circulação do SARS-CoV-2 e aumento no
número de óbitos maternos pela covid-19 entende-se que, neste momento, é
altamente provável que o perfil de risco vs benefício na vacinação das gestantes seja
favorável. Portanto o PNI, subsidiado pelas discussões na Câmara Técnica Assessora
em Imunização e Doenças Transmissíveis e Câmara Técnica Assessora em ações
integradas a Assistência à Gestante e Puérpera no contexto do coronavírus (covid-
19), decidiu por recomendar a vacinação contra a covid-19 de todas as gestantes e
puérperas e incluí-las nos grupos prioritários para vacinação. Com relação as
mulheres no período de lactação, serão vacinadas apenas aquelas pertencentes a um
dos grupos prioritários, conforme os grupos elencados nas etapas da Campanha
Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

 
Como se observa, a inclusão desse público no PNI para vacinação prioritária se deu com base

em dados técnicos que comprovaram a maior suscetibilidade que as gestantes e puérperas têm de

agravamento da doença após serem infectadas pelo coronavírus, além das complicações obstétricas daí

advindas. Os autores, com os documentos que juntaram aos autos (estudos, reportagens, oitiva de

especialistas) ratificaram, com base em critérios técnicos, as conclusões do Ministério da Saúde de que as

gestantes e puérperas são suscetíveis a maiores impactos e danos ocasionados pela Covid-19.
 

Nesse cenário de reconhecimento estatal de risco do grupo, depois de incluir as grávidas e

puérperas em grupo prioritário com base em razões técnico-científicas, somente se mostra lícito poder excluí-

las a partir das mesmas bases científicas ou em face de escolhas trágicas que obrigatoriamente teria o Estado

que tomar, preservando o direito à vida e à saúde de um grupo ainda mais vulnerável.
 

Na espécie, contudo, resta demonstrado que as gestantes e puérperas sem comorbidades

estão impedidas de se vacinarem com prioridade no Estado do Acre, por uma recomendação da ANVISA

relacionada à suspeita de que um evento adverso grave – acidente vascular cerebral hemorrágico com

plaquetopenia – ocorrido em gestante, com óbito fetal, ocasionado após a administração apenas da vacina

AstraZeneca, impedindo-se a vacinação mesmo existindo disponíveis no Brasil outros imunizantes (atualmente

a Butantan/CoronaVac e Pfizer/BioNTech), em relação às quais não há qualquer notícia de evento adverso

grave ou recomendação para não usá-las em tal público.
 

A exclusão da vacinação para o grupo em relação a todo e qualquer imunizante não se sustenta

na própria justificativa invocada pela administração federal, na medida em que há registro de reação adversa

em relação a apenas um tipo de imunizante. Na prática, a restrição administrativa foi imposta sem razão

técnica-científica que a sustente, ressaindo daí a sua ilegalidade.
 

Resta claro, pelo teor da Nota Técnica n. 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 19.5.2021,

seguida pelo ESTADO DO ACRE, que tanto este ente público quanto à UNIÃO são os responsáveis pela

exclusão indevida das gestantes e puérperas sem comorbidades do público prioritário de vacinação contra a
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Covid-19. A UNIÃO porquanto, tendo a competência para coordenar o PNI, editou tal nota técnica, de forma

ilegal, por falta de fundamentação adequada (destituída de base empírica e/ou técnica), recomendando a

interrupção da vacinação das gestantes e puérperas sem outros fatores de risco para Covid-19, excluindo-as

também da vacinação com o uso das demais vacinas Covid-19 que não contenham vetor viral

(Sinovac/Butantan ou Pfizer/Wyeth) disponíveis no país. E o ESTADO DO ACRE porque aderiu à

recomendação da UNIÃO sem qualquer senso crítico, encampando ato não fundamentado, deixando para trás

público que os entes já tinham reconhecido como merecedor de especial atenção e, por isso, de tratamento

prioritário.
 

Incabível qualquer arguição no sentido de que não cabia ao ESTADO DO ACRE fazer exame

mínimo da recomendação federal. Conforme estabelecido na Constituição Federal (art. 23, inciso II) é

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde, de forma

que a tal ente, assim como os Estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, Piauí e São Paulo

fizeram, poderia não acatar a recomendação e continuar vacinando esse grupo com prioridade, mas com as

demais vacinas (no momento, CoronaVac/Sinovac e Pfizer), as quais inexistem, até o momento,

contraindicação de uso. Mais recentemente, o Estado do Paraná, com base em posicionamentos favoráveis de

especialistas em obstetrícia e saúde da mulher e do aumento do número de óbitos, voltou a reincluir gestantes

e puérperas sem a presença de comorbidades no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-191, utilizando

vacinas que não contenham vetor viral, ou seja, as mesmas que os autores pretendem ver sendo aplicadas

para garantir a saúde e a vida de forma prioritária a esse grupo mais vulnerável.
 

Note-se, ainda, que a própria Nota Técnica n. 651 do Ministério da Saúde traz em seu item 2.6.

a informação de que “Com os dados disponíveis até o momento, é altamente provável que o perfil de risco

benefício da vacina nas gestantes ainda se mantenha favorável. Ressalta-se que o risco de morte por covid-19

em gestantes no Brasil em 2021 foi 20 vezes superior ao risco de ocorrência da TTS descrito na literatura

médica.”, comprovando que manter a exclusão das gestantes e puérperas do grupo prioritário de vacinação é

violar a vida e a saúde desse público tão vulnerável ao coronavírus, não sendo razoável e proporcional não

utilizar as vacinas que até o momento não são para elas contraindicadas no público em geral, que começou a

ser vacinado na data de hoje (14 de junho de 2021), ainda mais considerando que atualmente, para a

campanha de vacinação para o público em geral, a quantidade de doses da vacina da AstraZeneca é muito

superior às das demais disponíveis no Estado do Acre.
 

Manter o atual cenário e não reincluir as gestantes e puérperas sem comorbidades no grupo

prioritário de vacinação, tratando-as e vacinando-as com o mesmo critério do público em geral (em ordem

decrescente de idade a partir dos 59 anos), já que todos os grupos elegidos até o momento como prioritários já

foram vacinados, representa uma ampliação do risco de agravamento e mortes dessas mulheres.

Primeiro, porque a faixa etária das gestantes e puérperas está bem distante da idade pela qual será iniciada a

vacinação das pessoas sem comorbidades. Depois, porque o risco de agravamento da doença experimentado

pelo público em geral não se compara com o das gestantes e puérperas, em razão da condição mais frágil que

o estado gravídico as acometem.
 

Vale ainda ressaltar que os estudos mais recentes dão conta de que a imunização das grávidas

tem alcançado os fetos, protegendo com isso grupo ainda mais vulnerável, vez que vindo ao mundo sem

qualquer imunização que não seja aquela obtida através da mãe.
 

Assim, há probabilidade do direito alegado pelos autores em razão da atuação ilegal da UNIÃO

e do ESTADO DO ACRE que excluíram as gestantes e puérperas sem comorbidades do público de vacinação

prioritária, mesmo em relação às demais vacinas hoje disponíveis no país (Sinovac e Pfizer), sem fundamentar

adequadamente tal exclusão, porquanto destituída de base empírica e/ou técnico-científica.
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Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário para a

concessão da liminar, já foi abordado por este Juízo quando, no início da fundamentação, afastou a

necessidade da oitiva prévia dos representantes judicias das pessoas jurídicas de direito público demandadas,

sendo despiciendo repeti-la aqui.
 

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar que a UNIÃO e o ESTADO DO ACRE restabeleçam, no prazo

de 48 (quarenta e oito) horas, a vacinação, de forma prioritária, contra a Covid-19 de gestantes e puérperas

sem comorbidades, com uso das vacinas da Sinovac e Pfizer ou ainda outra que seja adquirida e que não

utilize um vetor viral como técnica de produção, como a vacina desenvolvida pela AstraZeneca, até que

sobrevenham, se for o caso, novas orientações de caráter técnico-científico para esse grupo, reservando-as em

quantitativo suficiente para referido público-alvo, mediante a apresentação de documento que comprove a

gravidez/estado puérpero (exame de sangue, ultrassonografia, caderneta da gestante, declaração de

nascimento da criança, certidão de nascimento) e independente de prescrição médica.
 

Citem-se e intimem-se, com urgência, por meio de Oficial de Justiça.
 

Rio Branco – Acre, assinada e datada eletronicamente.
 

 
 

CAROLYNE SOUZA DE MACÊDO OLIVEIRA
Juíza Federal em auxílio à 1ª Vara

 
 
 
 
 

1 https://cbncuritiba.com/parana-retoma-vacinacao-contra-covid-19-em-gestantes-sem-comorbidades/
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