Duas campanhas de vacinação: Covid-19 e
gripe. O que fazer?

Por Hellen Perucci
Em 12 abril, junto à campanha da Covid-19, os grupos prioritários começaram a se vacinar contra a
gripe. As orientações do Ministério da Saúde e Organização Nacional de Imunização é que se
priorize a vacina contra a Covid-19 e que a vacina contra a gripe seja aplicada em um intervalo de
14 dias:

“Não pode tomar outra vacina junto com a vacina de Covid. A recomendação
atual é que seja respeitado um intervalo mínimo de 14 dias antes e depois, entre
a administração da vacina de COVID-19 e outras vacinas. Se por engano, isso
acontecer, a secretaria de saúde do município deve ser notificada porque se trata
de um erro de imunização”, afirmou o professor da Escola de Medicina da UFOP
e membro do comitê de enfrentamento a Covid-19 da Universidade Allan
Jefferson Cruz Calsavara,
E reforçou que a vacinação não deve ser recomeçada:

“Não é necessário você recomeçar o esquema de vacinação. Tanto para a Covid
quanto para a gripe. Você vai tomar a segunda dose para o caso de Covid num
prazo já estabelecido. Essa recomendação pode mudar a qualquer momento. A
gente ainda não tem evidência científica, não tem estudo que demonstre essa
assegurança para tomar duas vacinas simultaneamente, mas que isso pode
mudar no no futuro”.
Existe a preocupação de que o prazo para vacinação se encerre, no caso da gripe. O enfermeiro da
vigilância em saúde e membro da coordenação da imunização na cidade de Ouro Preto, Jonathan
Silva, falou sobre uma possível extensão da campanha de vacinação contra a gripe:

“É possível que se faça. A campanha é longa, de duração de mais de três
meses. Todo o público que tiver pra vacinar de Covid só precisará aguardar os 14
dias e depois tomar a vacina de gripe. Vai estar dentro do prazo. É uma
campanha bastante longa, enquanto tiver vacina a gente vai continuar
convocando os públicos para poderem se vacinar”, explicou Jonathan.
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