
Vacinação até o fimdos estoques
ASecretariaMunicipal de Saúde

de Porto Alegre decidiu manter a
campanha de imunização contra
a gripe até o final dos estoques de
vacina. Toda a população poderá
ser vacinada em Porto Alegre, mas
a prioridade ainda é o público-
alvo. Conforme levantamento di-
vulgado ontem, desde o início da
campanha, em abril, a Capital va-
cinou 76,25%das pessoas que inte-
gramos grupos prioritários.
Prorrogada duas vezes pelo

Ministério da Saúde, a campanha
nacional com exclusividade para
os grupos prioritários se encerra
hoje. O governo nacional determi-
nou que, a partir da próxima se-

mana, os municípios que ainda ti-
verem doses disponíveis ampliem
a vacinação para crianças de cinco
a nove anos de idade e aos adul-
tos de 50 a 59 anos. No entanto,
desde o dia 11 de junho, a Secre-
taria Estadual da Saúde (SES) já
havia ampliado a imunização pa-
ra estas faixas etárias, e algumas
cidades – comoNovoHamburgo e
Porto Alegre – estenderam a dis-
ponibilização da vacina para toda
a população.
De acordo com o secretário es-

tadual da Saúde, Francisco Paz, a
definição sobre a liberação das do-
ses para toda a população ficará a
cargo de cadamunicípio.
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Até agora, 2,1 milhões de pesso-
as que integram os grupos prio-
ritários foram vacinadas no Rio
Grande do Sul. Com isso, o Estado
atingiu 80,8% dameta, crescimen-
to de 2,5% nos últimos dias – mas
ainda abaixo dos 90% estipulados
peloMinistério da Saúde. Amaior
preocupação do governo do Esta-
do ainda é com as crianças, apenas
59,6% foram levadas aos postos de
saúde para receber a imunização.
Já na Capital, foram aplicadas

305.848 doses da vacina nos gru-
pos prioritários. Crianças e gestan-
tes estão com menor percentual
entre os imunizados, atingindo em
ambos amarca de 53%.


