
Governo de Minas distribui mais de 890 mil
doses da vacina contra covid-19
Seg 06 setembro

Minas Gerais deu início, nesta segunda-feira (6/9), ao repasse de 284.592 doses de vacinas Pfizer
(46ª remessa), além de 429.800 doses da CoronaVac/Butantan e 176.172 da Pfizer (partes estas da
47ª remessa) para as Unidades Regionais de Saúde (URSs). 

Os imunizantes da Pfizer (46ª e 47ª remessas) são destinados à aplicação da segunda dose em
adultos a partir de 18 anos de idade. Já os da CoronaVac darão continuidade à vacinação das
pessoas de 35 a 39 anos.
 

Clique aqui e acesse a tabela de distribuição da 46ª remessa; 
Acesse neste link a planilha com o detalhamento de repasse da 47ª remessa.

Até o momento, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), já
repassou aos municípios 22.344.609 doses de imunizantes contra a covid-19. 

A cobertura vacinal da população acima de 18 anos está em 81,85%. Já a porcentagem da
segunda dose está em 36,63%. Mais informações estão disponíveis
em www.coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro. 
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Fotos: Fábio Marchetto / SES-MG (Clique na imagem para ampliar)

Logística

Unidades Regionais de Saúde que receberão vacinas em 6/9/2021:

-  SRS Alfenas
-  SRS Barbacena
-  SRS Belo Horizonte
-  SRS Coronel Fabriciano
-  SRS Diamantina
-  SRS Divinópolis
-  SRS Governador Valadares
-  GRS Itabira
-  GRS Januária
-  GRS Juiz de Fora
-  GRS Leopoldina
-  SRS Manhuaçu
-  SRS Passos
-  SRS Patos de Minas
-  GRS Pirapora
- SRS Ponte Nova
- SRS Pouso Alegre
- GRS São João del-Rei
- GRS Ubá
- SRS Varginha
 

Unidades Regionais de Saúde que receberão vacinas em 8/9/2021 (listas ainda sujeita a
alterações);

- GRS Ituiutaba
- URS Montes Claros
- GRS Pedra Azul
- SRS Sete Lagoas
- SRS Teófilo Otoni
- SRS Uberaba
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- SRS Uberlândia
- SRS Unaí
 

Quantitativo 

Acesse vacinaminas.mg.gov.br e acompanhe o quantitativo de doses recebidas pelo estado a cada
remessa e as principais informações sobre a maior operação de vacinação da história de Minas
Gerais.

https://vacinaminas.mg.gov.br/

