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FAIXA ETÁRIA

H oje, pelo quarto dia 
consecutivo, Belém 
não terá vacinação 

contra a covid-19 por faixa 
etária sem comorbidades. 
Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Sesma), a 
prefeitura aguarda a chega-
da de novas doses para dar 
prosseguimento à campanha 
na capital. “Caso novos imu-
nizantes cheguem até esta 
quarta-feira, nova etapa de 
vacinação será anunciada 
pela Sesma para ser retoma-
da na quinta-feira (15)”, in-
formou a secretaria em nota. 

No sábado (10), a primeira 
dose seria aplicada apenas nos 
nascidos em 1988 e 1989, mas 
a baixa procura fez com que a 
Sesma ampliasse o calendário 
para os nascidos em 1990. Esse 
grupo será incluído na próxi-
ma fase, já que a convocação 
foi feita ao longo do dia. 

Até o momento, se-
gundo a Sesma, Belém 
já aplicou 670.880 pri-
meiras doses e 253.815 
segundas doses, tota-
lizando 924.695 doses 
aplicadas.

Também em Ananindeua, 
pelo segundo dia consecutivo, 
não haverá calendário vacinal 
contra a covid-19 nesta quarta-
feira. A falta de doses ainda é 
um gargalo para que o muni-
cípio possa avançar na imu-
nização tanto por faixa etária 
como pelos demais critérios de 
grupos. Na segunda (12), Ana-
nindeua aplicou a primeira 
dose em pessoas com 31 anos 
completos sem comorbidades.

Em Marituba, será dia de 
aplicar a primeira dose em 
pessoas com 34 anos sem co-
morbidades. O atendimento 
será no Instituto de Ensino de 

Vacinação segue
parada em Belém
FALTA DE DOSES TRAVA CALENDÁRIO PELO QUARTO DIA CONSECUTIVO

  Calendário parou nos nascidos em 1988, 1989 e 1990, no último sábado
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Segurança do Pará (Iesp), lo-
calizado na rodovia BR-316, 
Km 13, no Centro, das 8h às 
12h e das 14h às 17h. Serão co-
brados os seguintes documen-

tos: RG, CPF, Cartão 
SUS e comprovante 
de residência.

Além disso, Mari-
tuba segue vacinan-
do pessoas com ida-
de entre 18 e 59 anos 

que possuam comorbidades, 
pessoas com de� ciência per-
manente, grávidas, puérperas, 
lactantes, pro� ssionais da edu-
cação, rodoviários e idosos. Até 
quinta-feira (15), das 8h às 12h, 
nas unidades básicas de saúde, 
podendo haver necessidade de 
agendamento.

OUTROS MUNICÍPIOS
Benevides segue até ama-

nhã (15) aplicando a primeira 
dose em pessoas de 34 a 37 
anos. Também está disponível 
a segunda dose da CoronaVac 
e da AstraZeneca. Das 8h às 
13h, na Escola Ana Teles, Es-

cola Santa Luzia, Escola Pau-
lina Ramos, CRAS Murinim e 
CMEI Berço da Liberdade. 

Em Santa Izabel do Pará, 
até sexta (16), será aplicada a 
primeira dose em pessoas de 
39 e 38 anos completos (nas-
cidos até 16 de julho de 1983). 
Também até sexta, segue a 
primeira dose para gestantes e 
puérperas acima de 18 anos e a 
segunda dose da AstraZeneca 
para quem recebeu a 1ª dose 
entre 10 e 14 de maio. Também 
segue a segunda dose da Co-
ronaVac para quem tem pen-
dência. Das 14h às 17h, na ESF 
Divineia e no Centro de Saúde 
de Santa Izabel (Cesp).

Moradores da zona rural 
podem agendar a vacinação 
na unidade de saúde mais 
próxima. Pessoas de qualquer 
lugar do município com di� -
culdades de locomoção devem 
procurar a unidade de saúde 
na qual é atendido para solici-
tar a vacinação domiciliar.

Santa Bárbara do Pará não 
divulgou se tem calendário va-
cinal nesta semana.
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