Campanha contra gripe tem dia D neste sábado

03/05/2019 - A Prefeitura de Niterói realiza, neste sábado (4), o dia D da Campanha de
Vacinação Contra Gripe. Mais de 500 profissionais estarão mobilizados em todas as unidades
básicas, policlínicas e módulos do Médico de Família para aplicar a vacina, das 8 às 17horas.
Desde o início da campanha, em 11 de abril, até o último balanço divulgado no dia 29, mais de
23 mil pessoas receberam a imunização na cidade.

O público-alvo da campanha é composto por pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis
meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29dias), trabalhadores de saúde,
professores das redes pública e privada, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto),
pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em
medidas sócioeducativas – e os funcionários do sistema prisional. Portadores de doenças
crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, devem levar a
prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina.

A secretária Municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos, convoca a população para o dia D.
“Quem não pode se imunizar durante a semana, deve aproveitar as unidades que estarão
abertas neste sábado de mobilização para se proteger. É importante que as pessoas não
deixem para se vacinar nos últimos dias”, diz Maria Célia.

Documentos - Para receber a dose, as pessoas que fazem parte dos grupos-alvo da campanha
devem comparecer às unidades de saúde levando a carteira de identidade e outros
comprovantes, de acordo com os grupos a que pertencem: trabalhadores da Saúde ou da
Educação devem apresentar identidade profissional ou crachá; crianças de 6 meses até 4
anos, 11 meses e 29 dias, o cartão de vacinação; pessoas com 60 anos ou mais, a identidade;
pessoas com doenças crônicas (a partir de 5 anos de idade), a solicitação médica, com
indicação da doença; as puérperas, a certidão de nascimento do bebê ou cartão do pré-natal
ou cartão de vacinação do bebê; e as gestantes só precisam declarar que estão grávidas.
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