MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE TERMINA
NESTA SEXTA-FEIRA (22)
VACINA FICARÁ DISPONÍVEL NO POSTO DE SAÚDE DA BEIRA RIO ATÉ ÀS 17H

Publicado em 22/05/2015 às 10:38 (Atualizado em 16/02/2020 às 02:03), postado por Assessoria de Comunicação, Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Termina nesta sexta-feira (22) a campanha de vacinação contra gripe. A imunização protege
contra dois vírus, o da gripe comum e da gripe H1N. Adultos acima de 60 anos, crianças entre 6
meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto,
trabalhadores da área da saúde, e portadores de doenças crônicas não transmissíveis
devem tomar a vacina no Posto de Saúde da Beira-Rio até as 17h.
O público-alvo da campanha são pessoas com maior tendência para desenvolver
complicações em decorrência da gripe, seja porque possuem o sistema menos desenvolvido, no
caso das crianças, ou porque têm o organismo mais debilitado, como é o caso de idosos,
gestantes e portadores de doenças crônicas.
Segundo a coordenadora de Imunização da Prefeitura de Iúna, Rutiléia Oliveira Rodrigues, a
vacinação reduz a mortalidade e as internações causadas pela gripe. ?A vacina reduz as
complicações causadas pelo vírus, principalmente o número de internações, assim como a
mortalidade causada pelas infecções desta doença?, explicou.

Dicas
- A vacinação reduz em até 45% o número de hospitalização por pneumonia e em
até 75% a mortalidade global.
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- Na população idosa, o risco da evolução de uma gripe para pneumonia cai em cerca
de 60% e o risco global de hospitalização e morte pode ser reduzido em 50% e 68%.
- Durante o outono e o inverno evite locais fechados, lave sempre as mãos com água e
sabão e descarte corretamente no lixo os lenços de papel.
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