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COLUNA SAÚDE ACONTECE

COVID, A 
IMPORTÂNCIA 
DA TERCEIRA 
DOSE PARA 
GESTANTES

A observação de que gestantes e 
puérperas apresentam maior risco 
de desenvolver as formas grave da 
COVID-19 e, consequentemente, 
maior risco de morte materna foi 
a principal motivação para que a 
SOGESP se posicionasse favorável a 
vacinação neste grupo de mulheres.

Neste momento, o maior número de casos graves de CO-
VID-19 tem ocorrido em grávidas não vacinadas, particular-
mente no terceiro trimestre.

De acordo com os dados do Observatório Obstétrico CO-
VID-19, até 29 de setembro mais de 700.000 gestantes re-
ceberam a primeira dose de vacina anti COVID e 58% des-
tas receberam a segunda dose. Embora muitas gestantes 
ainda não estejam completamente imunizadas, estes dados 
apontam uma importante redução nos casos de morte ma-
terna após o início da vacinação.

Diante da recomendação do Ministério da Saúde do 
Brasil para que seja oferecida a dose de reforço da vacina 
anti-COVID-19, em grupos como idosos e profissionais da 
saúde, no mínimo seis meses após a segunda dose da va-
cina, a SOGESP tem orientado os colegas ginecologistas e 
obstetras a recomendar que as gestantes e puérperas que 
receberam o esquema vacinal de duas doses, seja Corona-
vac ou Pfizer, recebam a dose de reforço seis meses após 
completar o esquema vacinal.

De acordo com publicação do Royal College of Obstetri-
cians & Gynaecologists, de 16 de setembro de 2021, milha-
res de grávidas já foram vacinadas e estes imunobiológicos 
são eficientes e seguros.

Portanto, grávidas e puérperas devem receber o esque-
ma vacinal completo para COVID-19 (duas doses) de Coro-
navac ou Pfizer, além da dose de reforço seis meses após a 
segunda dose do esquema vacinal.

Destacamos, também, que o Ministério orientou que ou-
tras vacinas como influenza, DTPa podem ser realizadas no 
mesmo momento da vacina anticovídica.

OUTUBRO ROSA 

Outubro Rosa é pauta de webinar a ser realizada pela As-
sociação Paulista de Medicina em conjunto com Associação 
Médica Brasileira, aos 27 de outubro, às 19h30. A transmissão 
ocorrerá canal da APM no Youtube. 

Campanha internacional de conscientização para o contro-
le do câncer de mama, é destacada anualmente desde a dé-
cada de 1990, quando criada pela Fundação Susan G. Komen 
for the Cure. Um dos objetivos é sensibilizar a mídia leiga e 
especializada, para que as pacientes tenham mais informa-
ções e oportunidades de cura no tratamento inicial, obtendo 
um melhor prognóstico e diminuindo a mortalidade.

No webinar AMB-APM, os debates terão moderação de 
Vicente Tarricone, do Hospital Guilherme Álvaro, e contarão 
com as participações dos especialistas em mastologia Gil 
Facina, chefe da Disciplina de Mastologia da Escola Paulista 
de Medicina-UNIFESP, e Fabio Bagnoli, professor instrutor da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 

O link de acesso é https://www.youtube.com/
watch?v=38Pf5jm2OOg
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