COLATINA PROMOVE SUPER DIA D DE VACINAÇÃO NESTE
SÁBADO (24)
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A Prefeitura de Colatina, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (24), o Super Dia “D”
de Vacinação, aplicando vacinas incluídas nas Campanhas de Poliomielite e Multivacinação de
crianças e adolescentes, e doses contra a Covid-19 e a Influenza (gripe).
O objetivo da mobilização é ampliar a cobertura vacinal da cidade, alcançando principalmente as
pessoas que têm dificuldades de comparecer aos locais de vacinação durante a semana.
O Super Dia "D" de Vacinação acontece na Estação Central de Ônibus, das 8h às 12 horas.
Poliomielite
A vacinação contra a poliomielite é destinada para crianças de um ano a menores de 5 anos (4 anos,
11 meses e 29 dias) e será de forma indiscriminada, ou seja, mesmo que a criança esteja com o
cartão de vacina em dia é necessário procurar o ponto de vacinação para receber a dose extra do
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imunizante.
Multivacinação
Ao todo, são 18 tipos de imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. O público são
bebês até adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Nesse caso, como
acontecem em todas as edições, trata-se de uma ação de atualização de cartão. Uma oportunidade
para colocar a caderneta em dia.
Influenza
Estará disponível também, no Super Dia "D" de Vacinação, a vacina contra a gripe para a população
em geral, referente à 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Antes, o imunizante
estava disponível apenas aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Agora, as doses
podem ser aplicadas em todos aqueles maiores de seis meses de idade.
Covid-19
Já contra a Covid-19, estarão disponíveis todas as doses, de acordo com a faixa etária. Não haverá
vacinação para os públicos de 03 e 04 anos (CoronaVac).
Serviço:
Super Dia "D" de Vacinação
Data: sábado, 24 de setembro
Horário: das 8h às 12 horas
Local: Estação Central de Ônibus
Para crianças estarão disponíveis os seguintes imunizantes: Hepatite A e B; Penta (DTP/Hib/Hep
B), Pneumocócica 10 valente; VIP (Vacina Inativada Poliomielite); VRH (Vacina Rotavírus Humano);
Meningocócica C (conjugada); VOP (Vacina Oral Poliomielite); Febre amarela; Tríplice viral (Sarampo,
Rubéola, Caxumba); Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela); DTP (tríplice bacteriana);
Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).
Para adolescentes: HPV; dT (dupla adulto); Febre amarela; Tríplice viral; Hepatite B, dTpa e
Meningocócica ACWY (conjugada).
Influenza: para maiores de 06 meses
Covid-19: todos os públicos, de acordo com a faixa etária. Não haverá vacinação para os públicos de
03 e 04 anos (CoronaVac).
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação – PMC
Eduardo Candeias / Katler Dettmann / Maria Tereza Paulino
(27) 3177-7045
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