Especialista explica porque pacientes reumáticos não devem ter
medo da vacina contra o coronavírus
Tem doença reumática e tem medo da vacina contra a covid ? O professor de reumatologia e imunologia
do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, Dr. Flávio Petean esclarece neste vídeo, as principais
dúvidas dos pacientes reumáticos sobre a vacina contra a covid19. Confira:
Todos os pacientes reumáticos devem ser vacinados contra a covid10, assim como contra a
pneumonia e gripe;
Não precisa parar de tomar seus medicamentos para tomar a vacina da covid, sejam eles orais ou
injetáveis, exceto pacientes que usam rituximabe;
Pacientes usuários de rituximabe devem falar com seu reumatologista para receber orientações
sobre a vacinação.
Não existe nenhuma marca de vacina que seja mais adequada para o paciente reumático, a melhor
vacina é aquela que é aplicada no seu braço, aproveite a oportunidade de se vacinar contra uma
doença de altíssima mortalidade e sequelas (coronavírus).
Não tenha medo da vacina da Astrazeneca. Por questão de conduta médica, pacientes com SAF e
distúrbios trombóticos devem receber orientação de seu reumatologista.
Todas as vacinas contra a covid possuem eficácia e segurança, quando tiverem a oportunidade,
vacine-se!
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O 6º Encontro de EspondiloArtrites alusivo ao Maio Roxo é uma iniciativa da rede paulista de apoio aos
pacientes reumáticos que é composta pelo Grupo EncontrAR, Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos
de Ribeirão Preto e Região, da Associação Brasileira Superando o Lúpus, da Associação Brasileira de
Esclerodermia e do Grupo de Apoio aos Pacientes Artríticos de São Paulo. Conta com o apoio da Vale
Infusões, dos Blogs: Blog Artrite Reumatoide, Espondilite Brasil, Eu Enfrento a Espondilite, A Menina e o
Lúpus, Farmale Achou, das associações: Associações Brasileira de Doença Inflamatória Intestinal, da
Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais – Doença de Crohn e Retocolite
Ulcerativa, da Associação de Psoríase do Rio de Janeiro e do Grupo de Doenças Inflamatórias Intestinal
de Ribeirão Preto.
O 6º Encontro de EspondiloArtrites recebe o apoio institucional da Sociedade Paulista de Reumatologia.
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