
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE COMEÇA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

  De 12 de abril a 10 de maio serão vacinados contra a H1N1 crianças, gestantes, puérperas,
povos indígenas e trabalhadores da saúde. A vacinação para idosos começa em 11 de maio

  

  A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe de 2021 começa na próxima
segunda-feira, dia 12 de abril, em todo o país. A imunização se estende até 9 de julho. Esse
ano o Ministério da Saúde dividiu a campanha em três etapas, sendo que inicialmente serão
vacinadas crianças (de 6 meses a menos de 6 anos), gestantes, puérperas (pessoas que
tiveram filho há pouco tempo), povos indígenas e trabalhadores da saúde. A primeira etapa vai
até o dia 10 de maio.

   

  Em São Carlos a vacinação desta primeira fase será realizada nas unidades básicas de
saúde (UBS’s) do Delta, Santa Paula, Vila Nery, Vila Isabel, Maria Stella Fagá, Botafogo e
Cruzeiro do Sul, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30.
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  As Unidades de Saúde da Família (USF’s) vão aplicar tanto as vacinas contra a COVID-19
quanto a da gripe, porém com agendamento.“Como as unidades de saúde da família
conhecem sua população, vão fazer contato com as pessoas e organizar para alguns dias
vacinar COVID e outros vacinar gripe, e assim conseguir vacinar toda a população do território
de cada unidade”, explica Denise Braga, diretora do Departamento de Gestão e Cuidado
Ambulatorial, lembrando que todos os protocolos sanitários serão cumpridos em todas as
unidades e que não há necessidade de aglomeração.

   

  A segunda etapa vai de 11 de maio a 8 de junho e contempla idosos (com 60 anos ou mais) e
professores das redes pública e particular de ensino. Já a última etapa da campanha, a ser
realizada entre 9 de junho a 9 de julho, contemplará pessoas com comorbidades (hipertensão,
diabetes, asma, entre outras) ou deficiências permanentes, assim como caminhoneiros e
trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuário, membros das forças de segurança e
do Exército, além de funcionários do sistema prisional. A população privada de liberdade e
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas também serão
imunizados nesta fase. 

   

  A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e é de alta
transmissibilidade. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa
Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações
e óbitos na população-alvo.

   

  Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, disse que as doses da
vacina contra a gripe para a primeira etapa da campanha chegam no próximo sábado (10/04).
“Em 2020, imunizamos 70.869 pessoas em São Carlos, com cobertura vacinal de 80,54%. Foi
o ano com mais procura pela vacina, uma vez que a pandemia já tinha começado, mas nossa
meta é sempre alcançar 90% do público alvo”, explica a diretora.
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  Entre os 70.869 imunizados em 2020, 33.204 estavam no grupo de idosos (113,48%), 8.927
profissionais da saúde (113,95%), 6.863 crianças (41,57%), 963 gestantes (40,96%), 214
puérperas (55,30%). Também já foram imunizados 1.348 professores (redes pública e
particular), 2.887 adultos de 55 a 59 anos, 6.640 pessoas da força de segurança e salvamento,
13.726 pessoas com comorbidades e dos demais grupos outras 2.073 pessoas.

   

  O Ministério da Saúde ressalta que neste momento é importante que seja priorizada a
administração da vacina contra a COVID-19, mesmo para as pessoas contempladas no grupo
prioritário da Influenza. A Norma Técnica do Ministério da Saúde diz que o intervalo mínimo
entre as imunizações deve ser de 14 dias entre as vacinas.

   

  (08/04/2021)

   

  {gallery}abril_2021/VacinaGripe{/gallery}

  

 3 / 3


