
Chã Grande atinge meta de vacinação na primeira etapa da campanha 

contra gripe 

  

 A Secretaria Municipal de Saúde atingiu, na quarta-feira (8), a meta 

estabelecida pelo Ministério da Saúde para a primeira etapa de vacinação contra 

a gripe. A campanha já vacinou 90% do público-alvo, formado por idosos e 

profissionais da saúde. 

 Em tempo recorde, a Secretaria de Saúde de Chã Grande conseguiu 

aplicar 2.433 doses, equivalendo 90,51% dos idosos do município. Todos os 

profissionais da saúde foram imunizados. O número foi possível devido a 

estratégia montada pela Secretaria para a campanha, que ocorreu diversos 

pontos espalhados pela zona urbana e rural do município. Em alguns casos, a 

vacinação ocorreu no modelo Drive-Thru, quando o paciente é imunizado sem 

precisar sair do automóvel. Já os idosos acamados receberam a vacina em suas 

residências. 

 A primeira fase da campanha contra gripe continua até o dia 15 de abril. 

Para se vacinar, os idosos precisam levar o cartão de vacina e um documento 

de identidade. As unidades de saúde da família funcionam de segunda a sexta, 

sempre das 8h às 16h. Um outro ponto de vacinação é o Hospital Geral Alfredo 

Alves, que atende ao público-alvo, de segunda a sexta, das 7h às 13h. 

 A segunda etapa da campanha se inicia no dia 16 de abril, sendo voltada 

para os portadores de doenças crônicas, profissionais das forças de segurança 

e salvamento, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas de 

transporte coletivo e portuários, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob 

medidas socioeducativas e a população carcerária. 

 Em uma ação complementar as diversas medidas para contribuir ao 

enfrentamento do novo coronavírus, a Prefeitura de Chã Grande, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) para os agentes comunitários de saúde (ACS) da zona urbana 

e rural do município. 

 Com o objetivo de garantir a segurança dos profissionais, a entrega 

ocorreu aos agentes comunitários de saúde da zona urbana no dia 2 abril. Já os 

ACS da zona rural, receberam os kits na quarta-feira (8). A Secretaria de Saúde 

segue reforçando o compromisso em prol da preservação da vida do povo chã-

grande neste momento tão desafiador. 

 Os profissionais que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) Chã Grande, passaram por um treinamento sobre os cuidados que 

devem ser tomados com relação aos pacientes suspeitos e/ou confirmados de 

COVID-19.  

 Durante o treinamento, os profissionais puderam praticar a maneira 

correta de paramentação e desparamentação do uso correto dos equipamentos 

de proteção individual (EPI), além da desinfecção da viatura do SAMU. 


