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IMUNIZAÇÃO

Após a convocação feita 
pela Prefeitura de Be-
lém no último sábado 

(15) para que alguns grupos 
de pro� ssionais da saúde resi-
dentes em Belém e ainda não 
vacinados contra a covid-19 
pudessem garantir a imuniza-
ção ontem, foi grande a procu-
ra nos pontos de vacinação da 
capital paraense. 

Como as vacinas da P� zer 
tinham validade até ontem, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Sesma) ampliou a imuniza-
ção para professores 
de Educação Física 
e da Biologia, dentro 
do grupo dos pro� s-
sionais da saúde, no 
Mirante do Rio, da 
Universidade Federal do Pará 
(UFPA).  Ocorre que a procura 
por parte desse público-alvo 
foi alta, e mesmo depois do ho-
rário prorrogado ainda havia 
muita gente concentrada no 
local. Nas redes sociais, hou-
ve relato de que pessoas ainda 
chegavam até a UFPA mesmo 
com a chuva por volta das 20 
horas. Em nota, a Sesma infor-
mou que a vacina entraria pela 
noite até “que todas as doses 
da P� zer sejam aplicadas”.  Os 
pro� ssionais que não se vaci-
naram agora terão uma nova 
chamada.

Durante o dia, a chamada 
abrangeu os trabalhadores 
registrados nos conselhos de 
biomedicina, farmácia, � sio-

terapia e terapia ocupacional, 
fonoaudiologia, medicina, me-
dicina veterinária, nutrição, 
odontologia, psicologia, radio-
logia e serviço social, que não 
receberam a primeira dose. Os 
pro� ssionais de enfermagem, 
não contemplados neste gru-
po, terão uma data especí� ca 
para a imunização. 

De acordo com Sesma, Be-
lém seguirá com o cronogra-
ma de vacinação respeitando 
os critérios de idades e do gru-
po de pacientes com algum 

tipo de comorbidade. 
Ao longo do � nal de 
semana, além dos 
pro� ssionais da saú-
de - exceto os enfer-
meiros e técnicos de 

enfermagem -, foram imuniza-
das pessoas com comorbida-
des nascidas de 1978 a 1979 (1ª 
chamada) e nascidas de 1962 
a 1977 (2ª chamada), além de 
grávidas e puérperas (até 45 
dias após o parto), a partir de 
18 anos de idade (2ª chamada), 
independente de comorbida-
de, e também pessoas com 
de� ciências permanentes nas-
cidas de 1962 a 1966.

Rizonilde Tavares, 35, re-
centemente deu à luz à pe-
quena Isabela, de 22 dias. Ela 
se enquadra na categoria de 
grávidas e puérperas, com até 
40 dias desde o parto, e � cou 
surpresa quando soube que 
já poderia tomar a primeira 
dose. “Eu estava muito ansio-

sa, a gente não esperava ainda, 
porque não estava prevista se-
gunda chamada e eu perdi a 
primeira, porque já estava no 
hospital. Ter imunidade para 
mim e, principalmente, agora 
para proteger a minha � lha é 
o que mais me deixa feliz nesse 
momento”, relata.  

Por motivos de especi� ci-
dades técnicas da vacina da 
P� zer, o serviço de drive-th-
ru foi desativado. Muita gente 
que se deslocou ao posto da 
Aldeia Amazônica David Mi-
guel, no bairro da Pedreira, 
precisou se deslocar para um 
dos 18 pontos indicados pela 
Prefeitura de Belém, nos mais 
diversos bairros da capital. 
    A técnica em enfermagem 
Liliane Lima, 33, acredita que 
os enfermeiros e técnicos em 
enfermagem não foram con-
templados neste lote de va-
cinação devido ao grande 
quantitativo de pro� ssionais 
desta área  e a maioria já ter 
sido imunizada com pelo me-
nos uma dose da vacina. “A 
demanda é muito alta pela 
quantidade de enfermeiros. 
É um público muito grande 
dessa especialidade, por isso 
estão vacinando. Já deram 
prioridade para eles antes, 
quando começou a vacina-
ção, então agora estão expan-
dindo para as outras pro� s-
sões da área da saúde e que 
também lidam diretamen-
te com o público”, a� rma.

Procura foi até 
a noite na UFPA
ALTA DEMANDA ESTENDEU VACINAÇÃO ATÉ DEPOIS DAS 20 HORAS

(Sesma) ampliou a imuniza- po de pacientes com algum 

  Os profissionais de Educação Física e Biologia lotaram o Mirante da UFPA até a metade da noite de ontem

A
KI

RA
 O

N
U

M
A

/ A
M

A
ZÔ

N
IA


