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Em Belém, 570.561 doses 
de vacinas contra co-
vid-19 foram aplicadas 

até sábado (5). Deste total, 
365.647 pessoas receberam 
a primeira dose, o 
equivalente a 24,3% 
da população de 
Belém, enquanto 
204.914 pessoas já fo-
ram vacinadas com a 
segunda dose do imunizante, 
o equivalente a 13,6% dos ha-
bitantes do município. Os da-
dos fazem parte da Nota Nor-
mativa sobre a campanha de 
vacinação divulgada anteon-
tem pela prefeitura de Belém.

Na vacinação foram uti-

lizadas, até o momento, três 
diferentes marcas de vacinas: 
Butantan/Coronavac, Astra-
zeneca/Covishield e P� zer/
Comirnaty.

IDOSOS
O grupo dos idosos 

é o que registra maior 
quantidade de vaci-
nas recebidas, con-

tabilizando 200.973 pessoas 
que já receberam a primei-
ra dose, sendo que 161.466 
destes idosos já receberam 
as duas doses da vacina. De 
acordo com a prefeitura, por 
questões de cronograma, fal-
tam 26 mil idosos receberem 

a segunda dose. Com o com-
parecimento deste público, a 
expectativa é de que 187.466 
idosos sejam vacinados com 
a primeira e segunda doses, 
um percentual de 93,3% dos 
idosos de Belém completa-
mente imunizados. 

SAÚDE
O grupo formado pelos 

pro� ssionais de saúde é o se-
gundo no ranking de vacinas 
aplicadas: 62.972 já foram va-
cinados com a primeira dose 
e 26.583 com a segunda. 

OUTROS GRUPOS
Nos outros grupos, rece-

beram pelo menos a primei-
ra dose 50.768 pessoas com 
comorbidades ou doenças 
crônicas, 9.092 pessoas com 
de� ciência, 8.223 agentes das 
forças de segurança e salva-
mento, 4.303 grávidas e puér-
peras, além de populações 
tradicionais, como por exem-
plo 578 quilombolas.

Na última semana, a capi-
tal paraense vacinou ainda 
1.407 trabalhadores da lim-
peza urbana, 1.190 portuários 
e aeroportuários, e iniciou a 
vacinação dos trabalhadores 
da educação, aplicando 6.319 
doses em pro� ssionais do en-
sino infantil e da educação 

especial. 

VACINADORES
Para dar andamento à 

campanha de vacinação, 
a prefeitura conta com um 
contingente com mais de mil 
pro� ssionais da Secretaria 
Municipal de Saúde (Sesma), 
professores e alunos de uni-
versidades públicas e priva-
das e voluntários. Participam 
também os efetivos de trân-
sito e de segurança, tanto do 
estado como do município. 

Belém divulga balanço
MUNICÍPIO APLICOU 365 MIL PRIMEIRAS DOSES DA VACINA CONTRA A COVID; 204.914 PESSOAS RECEBERAM A 2ª DOSE 

VACINAÇÃO

365.647 pessoas receberam Comirnaty.


