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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE 

Deliberação CIB nº 78, 20-07-2021 

Considerando a recomendação da Associação de obstetrícia e ginecologia do Estado de São 
Paulo – SOGESP para que “seja disponibilizada para todas as mulheres que estejam 
gestantes ou puérperas as gestantes, do Estado de São Paulo, e que receberam a primeira 
dose da vacina contra Covid-19, Oxford/AstraZeneca, a possibilidade de completar seu 
esquema vacinal com a Pfizer Biontech: (Cominarty®) ou na indisponibilidade desta com a 
vacina Butantan/Sinovac (Coronavac®), a ser administrado em intervalo de no mínimo 8 
semanas após a primeira dose”; 
 
Considerando a recomendação da Comissão Permanente de Assessoramento em 
Imunizações – CPAI encaminhada na 676ª reunião realizada em 01 de julho de 2021 “da 
administração de segunda dose com a vacina da Pfizer em gestantes e puérperas 
primariamente vacinadas com AstraZeneca”; 
 
Considerando a recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus para que “sejam 
disponibilizadas a vacinas Butantan/Sinovac (Coronavac®) ou Pfizer Biontech: 
(Cominarty®) para compor esquema vacinal combinado, a ser administrado em 
intervalo de no mínimo 8 semanas às mulheres que estejam gestantes ou puérperas e 
que tomaram a primeira dose da vacina Oxford/ AstraZeneca; 
 
Considerando o estudo na literatura demonstrando que utilização da vacina 
Oxford/AstraZeneca seguida da vacina da Pfizer, com a segunda dose administrada após 8 a 
12 semanas depois da primeira dose, resultou em boa imunogenicidade e poucos efeitos 
colaterais. 
 

 

A Comissão Intergestores Bipartite CIB – SP ad referendum faculta aos gestores do 

SUS do Estado de São Paulo, a aplicação de segunda dose em 12 semanas em 

gestantes e puérperas com o imunizante da Pfizer, mediante termo de ciência, nos 

casos em que as mesmas tenham recebido a primeira dose com a vacina da 

AstraZeneca/Fiocruz. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informa que serão 

disponibilizadas doses do fabricante da Pfizer para a vacinação deste grupo. 

 

 


