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DAREDAÇÃO

A partir do próximo dia 6,
aomenos266.660morado-
res da Baixada Santista
commais de 60 anos pode-
rão receber a terceira dose
davacinacontraacovid-19.
Será exigido um intervalo
deseismesesentreasegun-
da dose e o reforço a ser
aplicado. Em todo o Esta-
do, 900 mil idosos serão
beneficiados.O anúncio foi
feito pelo governador João
Doria (PSDB) ontem à tar-
de, em coletiva de impren-
sanaCapitalPaulista.
Horas antes, o ministro

da Saúde,Marcelo Queiro-
ga,haviadivulgadoaaplica-
ção da terceira dose para
imunossuprimidos e ido-
sos com 70 anos ou mais a
partir de 15 de setembro.
Ele tambémdiminuiu o in-
tervalodeesperaparacom-
pletar o esquema vacinal
com AstraZeneca e Pfizer,
de12paraoitosemanas.
Na região, Santos é omu-

nicípio com mais idosos
commaisde60anosaptosa
receber a terceira dose:
104.197. Praia Grande vem
emseguida,com66mil.De-
pois, Guarujá, com 43.718;
Itanhaém, com 22.455; Pe-
ruíbe, com 15.400; e Cuba-
tão com 14.890. São Vicen-
te, Bertioga e Mongaguá
nãodivulgaramdados.
O Governo Paulista, des-

de o início da pandemia,
tem buscado se adiantar
em relação ao calendário
nacional. Segundo Doria,
diversos estudos têmapon-
tado a necessidade de uma

terceiraaplicaçãodeimuni-
zantes. A ideia é ampliar a
proteção contra variantes
do coronavírus mais agres-
sivas,comoaDelta.
OsecretáriodeEstadoda

Saúde, Jean Gorinchteyn,
destacouquejáforamregis-
trados 266 casos dessa va-
riante mais agressiva e que
a terceira dose a imunossu-
primidos deve ser anuncia-
da em breve. Também,
apontou queda nos núme-
ros de casos e óbitos de co-
vid-19 no Estado nas últi-
masoitosemanas.
“Entendendo que algu-

mas populações, especial-
mente os idosos, indepen-
dente da vacina que te-
nham feito, têm resposta
menor a qualquer vacina,
sejacovidougripe, e saben-

doqueháquedadeanticor-
pos,nestemomentooEsta-
do tem a responsabilidade
de proteger exatamente es-
sa população vulnerável”,
disseosecretário.
Sobreaexigênciadointer-

valo de seis meses entre a
segunda e a terceira doses,
o coordenador-executivo
doComitêCientíficodoEs-
tado,JoãoGabbardo,expli-
ca que é a partir do 6º mês
quehápossibilidadedeque-
dana imunidade e o crono-
gramadevacinaçãoseráde-
finidoapartirdehoje.

IMUNIZANTE

Assim como no início da
imunização, a aplicação
dasdosesvaiobedeceracri-
térios de idade, sendo que
osmaisvelhosserãovacina-

dos primeiro. Já o imuni-
zanteaseraplicadodepen-
derá da disponibilidade.
Sehouveroferta,odaJans-
sen,querequerumaúnica
aplicação, também pode-
ráservircomoreforço.
SegundooEstado, a ter-

ceiradosepoderáserofere-
cida comqualquer vacina,
não necessariamente da
mesma fabricante das ou-
tras duas. “Para diminuir
oespaçoentreaprimeirae
asegundadose,foiencami-
nhado ao Ministério da
Saúde essa solicitação de
antecipação desses prazos
parasegundadoseeadose
de reforço aos idosos. Isso
está sendo feito nomundo
inteiro com todas as vaci-
nas”,afirmouGabbardo.

COMPROVANTE

Umnovo comprovante de
vacinação foi anunciado
para a terceira dose. Ele é
azul e conta com espaço
paraapenasumaimuniza-
ção.Nãohaveránecessida-
dedenovocadastronosite
Vacina Já para o reforço.
Basta comparecer a qual-
quer posto de vacinação
como comprovante do es-
quema de imunização
completoháseismeses.
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JORDANALANGELLA

❚❚❚ Perder o comprovante
de vacinação contra a co-
vid-19 pode ser uma dor
de cabeça momentânea,
mas é um problema com
solução. Só que as orienta-
ções a quem não temmais
o documento em mãos e
precisa tomar a segunda
dose do imunizante va-
riam entre as cidades da
BaixadaSantista.
Em Santos, é necessário

comparecer a um posto de
saúdecomdocumentocom
foto e CPF ou cartão do
SUS. Outra indicação da
Prefeitura é apresentar, na
hora da segunda dose do
imunizante, o comprovan-
te de vacinação emitido do
Sistema ConecteSUS, jun-
to com um documento ori-
ginalcomfoto.
Já em São Vicente, pede-

se que a pessoa compareça
a uma Unidade Básica de

Saúde (UBS) ou Estratégia
de Saúde da Família (ESF)
para emitir a segunda via
dadeclaração.
É a mesma recomenda-

ção dada pela Prefeitura de
PraiaGrande,comadiferen-

ça de que, em terras praia-
grandenses, deve-se dirigir
a um dos seis polos de vaci-
nação da Cidade: ginásios
Canto do Forte, Rodrigão e
Samambaia,espaçosConvi-
ver Caiçara e São Jorge e

ParquedaCidade.
ParaquemmoraemGua-

rujá, a Prefeitura pede a
todos que perderam a de-
claração o comparecimen-
to ao Ginásio Guaibê, no
Santo Antônio, com docu-
mento com foto, CPF e
comprovante de residên-
cianomunicípio.
Em Peruíbe e Cubatão,

também é recomendado
comparecer a uma UBS.
EmItanhaém, a carteira de
vacinação impressa pode
ser substituída pelas infor-
mações disponíveis no Sis-
temaConectSUS.
Por fim, a Prefeitura de

Bertioga orienta a popula-
ção a baixar o comprovan-
te virtual de vacinação, pe-
loaplicativodoPoupatem-
po, disponível nos siste-
mas iOS e Android. Desta
forma, o munícipe conse-
gue garantir a segunda do-
sedo imunizante.

PALAVRA DO EDITOR ALERTA
Espera-sequeoanúncio feitoontem
pelogovernadorJoãoDoria leveem
contaassucessivas faltasdedoses
devacinascontraacovid-19,para
nãocriar falsasexpectativas
eaté interrupçõesna imunização.

Ampliando a proposta do ministro da Saúde, o Governo do Estado decidiu aplicar dose de reforço contra a covid a idosos com 60 anos ou mais

NATALIACUQUI

❚❚❚ Mesmo com a
flexibilização que retira o
limite de horário e de capa-
cidade do comércio na Bai-
xadaSantista,aindaépreci-
somanteroscuidadossani-
tários para evitar umanova
onda de casos da covid-19
na região, segundo médi-
cos infectologistas.
Entender a diferença en-

tre liberdadee libertinagem
éoprincipalpontoa ser tra-
balhado com a população,
segundo o médico Ricardo
Hayden. “Todomundogos-
ta de se sentir livre, mas jo-
gar a máscara para o alto,
como aconteceu nos Esta-
dos Unidos, não têm dado
certoetrazconsequências”.
Assim como ele, a médica

Elisabeth Dotti citou as
flexibilizações norte-ameri-
canas, lembrandoqueopaís
possui mais da metade da

população imunizada. “No
Brasil, temos pouco mais
de25%dapopulaçãototal-
mente imunizada e a va-
rianteDeltacirculando”.
Hayden lembra que a

Deltaémais transmissível
e, por isso, não se deve
abrirmão de cuidados co-
mo uso de máscaras e ál-
cool emgel, alémdeevitar
aglomerações.

Nova carteirinha de vacinação para aplicação da 3a dose foi divulgada

FALECOMAGENTE!

Cada cidade tem um procedimento para recuperar o documento

Idosos terão3adosedevacina
Imunização extra a pessoas com 60 anos ou mais começará em 6 de setembro em todo o Estado; será exigido intervalo de seis meses

CONSCIÊNCIA
“Osgovernantes relaxam
as restrições imaginando

que todosnós vamoscumprir
asmedidas. A flexibilização
émuito bem-vinda, desde
queaspessoas cumpram

as regras fielmente. Depois,
nãoadianta reclamar”

RicardoHayden
Médico infectologista

Enquanto, noBrasil, o dia
foimarcadopelosanúnciosde
aplicaçãoda 3ªdosedavacina

contraacovid-19, odiretor-geral
daOrganizaçãoMundial da

Saúde (OMS), TedrosAdhanom
Ghebreyesus, voltoua exortar
a comunidade internacional

aevitar a aplicaçãode reforçosdo
imunizanteantesde completar
aproteçãodegruposde risco
emtodoomundo. Emcoletiva

de imprensanaSuíça, ele
defendeuqueasdosesde

reforço sejamsuspensasaté
outubro, paraalcançar oobjetivo
devacinar aomenos 10%da
populaçãode todos ospaíses.

Perdeu comprovante?Há solução
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Flexibilizaçõesnão
eliminamcuidados
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