Câmara Municipal de Ibatiba

NOTÍCIAS

IBATIBA INICIA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A
GRIPE
A VACINAÇÃO ACONTECERÁ DIARIAMENTE NA UNIDADE DE SAÚDE ADILAO ALMEIDA DE LIMA (NESF), NO BAIRRO
NOVO HORIZONTE, DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H

Publicado em 24/04/2018 as 20:47 (Atualizado em 03/10/2018 as 17:22), postado por Silvia Goulart - ImppactMidia, Fonte: Câmara de Ibatiba

Até o dia 1º de junho será realizada a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra
Influenza. Em Ibatiba, a vacinação acontecerá diariamente na sala de vacinação do
município, que fica na Unidade de Saúde Adilao Almeida de Lima (NESF), no bairro Novo
Horizonte, das 8h às 11h e das 13h às 16h.
E o atendimento também está programado para acontecer nas demais unidades de saúde e
para acamados, de acordo com um cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde. No
dia 12 de maio será realizado o Dia D da campanha.
A população que faz parte dos grupos prioritários da campanha deve receber a vacina para
obter proteção contra a gripe e evitar possíveis complicações de saúde. Estudos apontam
que a gripe provoca hospitalização e morte principalmente entre os grupos de alto risco que não
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receberam a vacina, ou seja, em idosos; portadores de doenças crônicas e condições
clínicas especiais; crianças menores de 5 anos de idade, ainda que previamente saudáveis; e
mulheres gestantes ou na fase do puerpério.
A gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e é causada pelos vírus
influenza, sendo que o vírus A e B são os que provocam maior impacto na saúde humana. A
vacina que será aplicada na campanha deste ano protegerá contra os vírus A (H1N1), A (H3N2)
e B.
Quem poderá receber a vacina pelo SUS
- Crianças de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias);
- Trabalhadores de saúde;
- Gestantes;
- Puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto);
- Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais;
- Povos indígenas;
- Pessoas com 60 anos ou mais;
-Professores que atuam em sala de aula em escolas públicas e privadas de ensino infantil,
fundamental, médio e superior;
- População privada de liberdade;
- Adolescentes e jovens sob medida socioeducativas;
- Funcionários do sistema prisional.
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