
Governo de Minas distribui mais 588 mil
doses de Pfizer
Qui 14 outubro

Para dar continuidade à maior operação de vacinação da história de Minas Gerais, a Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MG) começou a distribuir, na quarta-feira (13/10), mais 588.270 doses de
imunizantes do laboratório Pfizer. As vacinas contra a covid-19 são  referentes à 57ª e à 58ª
remessas, que estão sendo disponibilizadas via terrestre.

As doses serão destinadas à segunda aplicação (D2) para 6,5% de pessoas com idade entre 45 a
49 anos, para o restante da população de trabalhadores industriais e para 3% de caminhoneiros,
referentes à 37ª remessa; para a D2 de 14% de pessoas com idade entre 45 a 49 anos e para o
restante de caminhoneiros, referentes à 38ª remessa; e para a D2 de 13,5% de pessoas com idade
de 45 a 49 anos e de 15,3% de pessoas com idade entre 40 e 44 anos, referentes à 39ª remessa.
 
Clique aqui e acesse a planilha de distribuição da 57ª remessa.
 
Clique aqui e acesse a planilha de distribuição da 58ª remessa.
 
Confira a logística de entregas abaixo:
 
Retirada na Central Estadual da Rede de Frio (13/10) pelas:
SRS Alfenas
SRS Divinópolis
SRS Sete Lagoas
SRS Uberaba
 
Retirada na Rede de Frio de Alfenas (13/10) pela:
SRS Varginha
 
Retirada na Rede de Frio de Uberaba (13/10) pelas:
GRS Ituiutaba
SRS Uberlândia
 
Retirada na Central Estadual da Rede de Frio (14/10) pelas:
SRS Barbacena 
SRS Belo Horizonte
SRS Diamantina
SRS Manhuaçu
SRS Montes Claros
SRS Patos de Minas
GRS Pirapora
SRS Pouso Alegre

https://www.saude.mg.gov.br/
file:///ckeditor_assets/attachments/12309/57_-_remessa.xlsx
file:///ckeditor_assets/attachments/12310/58_-_remessa.xlsx


GRS Ubá
 
Retirada na Rede de Frio de Ubá (14/10) pela:
SRS Juiz de Fora
 
Retirada na Rede de Frio de Manhuaçu (14/10) pela:
SRS Ponte Nova
 
Retirada na Central Estadual da Rede de Frio (15/10) pela:
SRS Governador Valadares
GRS Itabira
 
Retirada na Rede de Frio de Governador Valadares (15/10) pela:
SRS Coronel Fabriciano
 
Vacinação

Até 13/10, o Governo de Minas repassou às Unidades Regionais de Saúde 30.298.138 doses de
imunizantes contra a covid-19. O percentual de cobertura vacinal com a primeira dose já
ultrapassou 84% da população acima de 12 anos, e a segunda dose alcança 51,6% desse público.
Minas vacinou com a dose de reforço mais de 214.316 pessoas.
 
Acompanhe as coberturas vacinais em Minas Gerais:
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro

https://www.mg.gov.br/
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro

