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Estado tem doses para 46,1%
dos profissionais de saúde
| VACINAS | Ao todo, chegaram ao Ceará 334,9 mil doses das vacinas.
Segundo Secretaria, 100% da meta de vacinação entre os idosos
institucionalizados será atingida com doses da CoronaVac
Gabriela Custódio
gabrielacustodio@opovo.com.br

Com a chegada do terceiro
lote de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 25,
o Ceará soma 334,9 mil doses
recebidas em uma semana. A
maior parte delas está sendo distribuída para os profissionais de saúde. Ontem, a
segunda remessa da CoronaVac — vacina produzida pela
farmacêutica Sinovac Biotech
e pelo Instituto Butantan —
trouxe mais 33,2 mil doses do
imunizante para o Estado.
Com a meta de vacinar
254.231 trabalhadores da área,
a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já distribuiu 117.379
para as diferentes categorias
— o que contempla 46,1% do
total planejado. Todas as doses

voltadas para esses profissionais são da CoronaVac, sendo
86.793 da primeira remessa,
que chegou ao Estado na segunda-feira, 18, e 30.586 do
novo lote da vacina.
Em seguida estão os idosos acima de 75 anos, público
no qual serão aplicadas 72.050
doses da primeira remessa da
vacina de Oxford/AstraZeneca.
Com essa quantidade, 21% da
meta de 341,8 mil pessoas vacinadas será atendida neste momento. O terceiro grupo com
mais doses da vacina distribuídas é o da população indígena,
com 15.528 doses da primeira
remessa da CoronaVac.
Essa quantidade de doses
contempla 77,5% da meta, que é
de 20.028 vacinações. As 4,5 mil
doses restantes para chegar a
100% dos indígenas com terras
demarcadas vacinados, segundo a Sesa, serão distribuídas
de acordo com o andamento da

21%
dos idosos com mais
de 75 anos receberão
1ª remessa da vacina
de oxford/astrazeneca

vacinação no grupo.
Segundo informações da Secretaria, 100% da meta de vacinação entre os idosos institucionalizados será atingida com
as doses da primeira remessa
da CoronaVac destinadas a eles
— um total de 3.595 unidades
da vacina. De todas as doses
recebidas pelo Estado, 62,2%
(208.552 unidades) foram distribuídas. As 126,3 mil restantes
estão em estoque para segunda
dose e reserva técnica.

Dois dos três lotes que já
chegaram ao Estado são da CoronaVac. O outro, importado da
Índia, é do imunizante desenvolvido pela Universidade de
Oxford e pela biofarmacêutica
AstraZeneca. Segundo informações da Sesa, as doses de
CoronaVac são voltadas para
profissionais de saúde, idosos
institucionalizados e indígenas.
Já a vacina de Oxford/AstraZeneca será disponibilizada para
idosos a partir de 75 anos.
O primeiro lote de vacinas
chegou em solo cearense há
uma semana, na segunda, 18, e
trouxe 229,2 mil doses da CoronaVac. O segundo lote, que
assim como o primeiro já começou a ser distribuído para
o Interior, chegou no último
sábado, 23, com 72,5 mil doses
do imunizante produzido pela
Universidade de Oxford e pela
biofarmacêutica AstraZeneca e
importadas da Índia.

Fiscalização

Operação
interdita um
estabelecimento
De um total de 21 estabelecimentos visitados no domingo passado, 24, na operação
para garantir o cumprimento do decreto sanitário da
Covid-19, quatro foram autuados. Desses, dois são de
Fortaleza e dois de Caucaia,
na Região Metropolitana de
Fortaleza. No total, 17 locais
cumpriam com as regras estabelecidas para prevenção
do coronavírus, como distanciamento social e uso de
álcool em gel. Um local foi interditado por sete dias.
Na Capital, a casa de eventos Passo Fino e o Brayan
Burg Parquelândia receberam autuações na ação realizada em parceria entre a Vigilância Sanitária do Estado e
a Polícia Militar. Em Caucaia,
o Cumbuco Acqua Bech e Chico do Caranguejo também foram autuados.
Além disso, o trabalho conjunto da Agência Fiscalizadora de Fortaleza (Agefis), da
Guarda Municipal, da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros resultou em um estabelecimento interditado, 11 fiscalizações e 10 apreensões de
paredão de som.

Covid:19: o que se sabe sobre a vacinação em Fortaleza
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Quantas doses de vacina
contra a Covid-19 já
chegaram em Fortaleza?

no último dia 18, a Capital
recebeu 21.500 doses do
primeiro lote da vacina
Coronavac, desenvolvidas pela farmacêutica
chinesa Sinovac em parceria com o Instituto
Butantan, destinadas para os profissionais
da Saúde atuando diretamente no
enfrentamento à pandemia e para idosos em
instituições de longa permanência.
na noite do último sábado, 23, foram
recebidas 72.500 doses da vacina oxford/
astrazeneca pelo Governo do Ceará. em
Fortaleza, estas doses serão destinadas
aos idosos acima de 75 anos. o quantitativo
destinado a Fortaleza está em definição
pela Secretaria estadual da Saúde (Sesa).
Nesta segunda-feira, 25, chegaram mais
33.200 doses da Coronavac, cuja
distribuição será dada pela Sesa.



Quem está sendo vacinado
neste primeiro momento?
a imunização em todo o
Ceará segue o cronograma
de prioridades determinado
pelo Ministério da Saúde. os

primeiros a serem imunizados são os
profissionais da Saúde que estão na linha de
frente do enfrentamento à Covid-19.
entre os dias 19 e 24 de janeiro, idosos que
vivem em instituições de longa
permanência receberam a primeira dose da
Coronavac. a expectativa é que a vacinação
de idosos acima de 75 anos tenha início
nesta quarta-feira, 27.



Tenho mais de 75 anos,
como me cadastrar para
receber a vacina?

o agendamento pode ser
feito por meio do aplicativo
Mais Saúde Fortaleza
(disponível para ioS e android) ou pelo
site vacine já (vacineja.sepog.fortaleza.
ce.gov.br). nesse momento, devem ser
fornecidos dados pessoais e é possível
escolher entre receber a dose em
domicílio ou em um drive-thru.
Para aqueles que não têm acesso a internet
ou a aparelhos como smartphones e
computadores, é possível que um parente ou
cuidador se dirija até o posto de saúde mais
próximo e cadastre o idoso.



o cadastro equivale a um
agendamento?

não. o agendamento será
feito pela Secretaria de
Saúde posteriormente ao
cadastro e informado por
meio de WhatsApp, e-mail ou ligação
telefônica. Será por esses meios que o idoso
saberá a data, o horário e o local (para
aqueles que preferirem o sistema drive-thru)
de sua imunização.



onde serão vacinados os
idosos acima de 75 anos?

essa parcela da população
receberá o imunizante em
casa ou em drive-thrus, os
quais ainda serão
determinados pela Prefeitura. a expectativa
é que a vacinação desses idosos tenha início
nesta quarta-feira, 27.
a partir dos cadastros recebidos via
aplicativo e site, a Prefeitura deverá
organizar rotas de vacinação e também
determinar quantos e quais serão os
drive-thrus. A capacidade logística permite a
visita de 2.100 casas por dia, conforme
informou ao o povo a secretária da Saúde
do Município, ana estela leite.



vaCiNaÇÃo contra a Covid-19 teve início
em Fortaleza há uma semana



Profissionais da linha de
frente contra a Covid-19
começaram a ser
imunizados em seus locais de trabalho. A
partir desta segunda-feira, 25, contam
também com o centro de vacinação no
Centro de eventos do Ceará.

tenho mais de 75 anos e fui
agendado para a vacina no
Centro de eventos do Ceará.
o que fazer?

Conforme a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), o
Centro de eventos está destinado à
imunização apenas de profissionais da
Saúde. assim, idosos não devem
comparecer ao local.
após erros técnicos, a plataforma de cadastro
para a vacinação contra a Covid-19 em
Fortaleza permitiu o agendamento errôneo
de 863 idosos para o Centro de eventos.
Durante a manhã desta segunda-feira, 25,
uma equipe da SMS passou a entrar em
contato com essas pessoas por e-mail,
WhatsApp e ligação telefônica para alertar
que elas não devem comparecer ao local.
No entanto, não há prejuízo para aqueles que
estão se dirigindo ao local, pois estão
recebendo a vacina em sistema drive-thru, a
fim de garantir o cumprimento dos protocolos
sanitários de distanciamento social.

onde estão sendo
vacinados os profissionais
da saúde?



Como está funcionando a
vacinação no Centro de
eventos?

A partir das 13h desta
segunda-feira, 25, o Centro
de eventos passa a ser local
de vacinação para os profissionais da Saúde.
O local vai receber os profissionais de
domingo a domingo, com entrada pelo
portão C. diariamente serão 15 equipes,
cada uma com capacidade para imunizar
200 pessoas, entre as 9h e as 17h.
Para receber a dose, todos devem
apresentar, obrigatoriamente, documento
original com foto, além de documento para
comprovar que é trabalhador da Saúde.
Podem ser apresentados: carteira do
conselho de classe, carteira profissional,
contracheque ou declaração da unidade de
saúde em que atua.



Sou profissional da Saúde,
como agendo minha
vacinação?

Conforme a SMS, todos os
trabalhadores da saúde
(incluindo profissionais de
apoio), podem agendar virtualmente. o
agendamento pode ser feito por meio do
aplicativo Mais Saúde Fortaleza (disponível
para ioS e android) ou pelo site vacine já
(vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br). os
profissionais têm a opção de escolher data e
horário para receber o imunizante.



Haverá outros centros de
vacinação?

A partir da chegada dos
próximos lotes de
imunizantes, novos locais de
vacinação serão
gradativamente estabelecidos. dentre eles,
destacam-se os Cucas, o ginásio Paulo
Sarasate e o estádio Presidente vargas.
“estamos adequando a logística de acordo
com a demanda dos grupos prioritários
deste primeiro faseamento. já vacinamos os
idosos nas instituições de longa
permanência e, a partir do recebimento de
novas vacinas, anunciaremos novos
calendários”, afirmou o prefeito Sarto
Nogueira em entrevista coletiva na manhã
desta segunda-feira, 25.

