
Vacinação contra o Influenza inicia 
hoje com foco em servidores da saúde

Para vacinar, basta procurar uma unidade de saúde portando os documentos pessoais

chegarem e não tiver 
mais doses, não preci-
sam se alarmar porque 
o estado ficou de ir 
mandando aos poucos 
essas doses”, pontuou.

Durante este perío-
do, além dos trabalha-
dores da área da saúde, 
deverão ser vacinadas 
crianças de seis me-
ses a menores de cin-
co anos; gestantes em 
todas as idades gesta-
cionais; puérperas (até 

45 dias após o parto); 
pessoas com 60 anos 
de idade ou mais; po-
pulação privada de li-
berdade e funcionários 
do sistema prisional; 
portadores de doenças 
crônicas não transmis-
síveis e outras condi-
ções clínicas especiais, 
independente da idade, 
e também professores 
das escolas públicas e 
privadas que estão em 
sala de aula, que em 

Tangará da Serra somam 
aproximadamente 1.200 
profissionais.

Dentre o período de 
realização da campanha, 
haverá um dia ‘D’ que 
em todo o país aconte-
cerá no dia 13 de maio. 
Como a data coincide 
justamente com o ani-
versário de emancipação 
político-administrati-
va de Tangará da Serra, 
no município, o dia ‘D’ 
ocorrerá em 20 de maio.
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Começa hoje, 17, 
em todo o Brasil a 19ª 
Campanha Nacional 
de Vacinação contra o 
vírus Influenza, princi-
pal causador da gripe 
H1N1. Em Tangará da 
Serra, a meta é que mais 
de 20 mil pessoas sejam 
imunizadas e os primei-
ros a receberem a vaci-
nação serão os próprios 
trabalhadores da área da 
saúde no município que 
terão de 17 a 20 de abril 
para serem vacinados.

“Nós temos como 
meta vacinar 21.500 
pessoas. Nós recebemos 
apenas 2.000 doses. A 
nossa vacinação come-
ça hoje e vai até 29 de 
maio. São 42 dias de va-
cinação exceto sábados 
e domingos”, destaca 
o secretário de saúde, 
Itamar Bomfim, ao sa-
lientar que do dia 21 
em diante, os demais 
públicos serão imuni-
zados.

“Os postos já rece-
beram essas doses. Se 
por ventura, as pessoas 

No MT, 780 mil pessoas 
devem ser vacinadas

Em Mato Grosso, o 
público-alvo da campa-
nha é de aproximada-
mente 780 mil pessoas. 
Em todo o país, 54,2 mi-
lhões de pessoas devem 
ser vacinadas até o dia 
26 de maio. Para isso, se-
rão distribuídas, ao todo, 
60 milhões de doses da 
vacina, sendo 858 mil 
para o estado. A meta 
do Ministério da Saúde 
é vacinar, pelo menos, 
90% da população prio-
ritária, considerada de 
risco para complicações 
por gripe.

A novidade deste ano 
é que os professores pas-
sam a fazer parte do pú-
blico-alvo da campanha. 
Cerca de 2,3 milhões de 
professores das redes 
pública e privada deve-
rão ser vacinados. Tam-
bém foi lançada campa-
nha publicitária com o 
slogan “Vacine-se. Deixe 
a gripe pra lá”, tendo 
como padrinho o sam-
bista Martinho da Vila.

O objetivo do Minis-
tério da Saúde é vacinar 
90% desta população, 
considerada de risco 
para complicações por 
gripe. A meta de vacina-
ção deste ano aumentou 
devido aos índices alcan-
çados nos últimos anos, 
que ultrapassaram 80%. 
Em 2016, inclusive, foi 
o primeiro ano que este 
índice ultrapassou 90%, 
atingindo 93,5% de co-
bertura vacinal.

A escolha dos gru-
pos prioritários segue 
recomendação da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS). Essa de-
finição também é res-
paldada por estudos 
epidemiológicos e pela 
observação do compor-
tamento das infecções 
respiratórias, que têm 
como principal agente 
os vírus da gripe. São 
priorizados os grupos 
mais suscetíveis ao 
agravamento de doen-
ças respiratórias.

ATÉ MAIO
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