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CAMPANHA APESAR DE AVANÇO DA VACINAÇÃO, APLICAÇÃO DA SEGUNDA DOSE É CONSIDERADA DETERMINANTE PARA IMPOR FREIO À PANDEMIA

Vale conclui
primeira dose
em adultos
Maiores cidades da região chegaram ao
público de 18 anos neste sábado; vacina
parcial não garante imunidade
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

As maiores cidades da RMVale chegaram neste sábado ao
público de 18 anos na aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Com isso, se inicia a fase de
conclusão do primeiro ciclo
da campanha de imunização
contra a Covid-19.
A informação acompanha
momento de desaceleração
da pandemia na região, que

viveu em 2021 seus momentos
mais graves. O médico infectologista Lucas Darrigo, de São
José dos Campos, reforça que
a mudança nos indicadores
não é coincidência.
“É uma ótima notícia e é uma
notícia que não por acaso está
acontecendo junto com a queda dos casos na região, e a
gente vê que as UTIs estão menos cheias, que a mortalidade
da doença está diminuindo,
apesar de haver novos casos.
Isso é fruto da vacinação, que
finalmente começou a atingir
maior parte da população”, explicou Darrigo.

Claudio Vieira/PMSJC

Fila. Primeira dose atingiu parcela mais jovem dentre os adultos nesta semana nas cidades do Vale
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DOSE
é fundamental para garantia
da imunidade prometida
pelas fabricantes das
vacinas contra a Covid-19

Apesar do avanço, o médico
destaca a importância de que
todos retornem aos postos
quando chegar a data estabelecida para a segunda dose.
“A gente tem que sempre avaliar as coisas com muita cautela, está mais do que provado
que só uma dose é insuficiente

para a proteção”, continuou.
“Tem um chão grande ainda
para a gente percorrer. A gente tem que fazer aquilo que a
gente tem repetido exaustivamente, que é continuar usando
máscara, continuar evitando
ambientes fechados com aglomeração”, acrescentou.
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