
Nova remessa de vacinas começa a ser
distribuída para 28 Regionais de Saúde
Sáb 27 março

Em uma operação ágil e bem planejada, contando com quatro aeronaves das Forças de Segurança
do estado, 475.600 doses de vacinas contra a covid-19 começaram a ser distribuídas, neste sábado
(27/3), às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais. (clique aqui para os
quantitativos). Os itens, que chegaram na sexta-feira (26/3) ao Aeroporto Internacional de Belo
Horizonte, em Confins, fazem parte da décima remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da
Saúde. Esta é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Todas as 28 URSs receberão suas vacinas neste sábado para poderem se preparar, durante o fim
de semana, e fazerem a distribuição aos municípios já na segunda-feira (29/3), com a carga para
aplicação imediata. O transporte das doses é realizado em caixas de isopor climatizadas e com
temperatura monitorada, não havendo, dessa forma, qualquer ameaça para a carga. Cada caixa
pode comportar de 1.500 a 2.000 doses da vacina.

Públicos

“Vamos dar início a mais uma ampliação de público; os idosos entre 65 e 69 anos começarão a ser
vacinados”, explicou a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Janaína Almeida. Segundo ela, com estas doses serão
imunizados, também, os residentes em comunidades quilombolas e ribeirinhas e o público de 70 a
74 anos deverá alcançar a cobertura 100%.

Deve ser mantida a orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI), de que todas as
vacinas sejam utilizadas como Dose 1, aumentando o quantitativo da população protegida
.
URSs que receberão vacinas em seus aeroportos:
- SRS Alfenas
- SRS Diamantina
- SRS Governador Valadares
- SRS Juiz de Fora
- SRS Montes Claros
- GRS Pedra Azul
- SRS Ponte Nova
- SRS Teófilo Otoni
- SRS Uberlândia
- GRS Unaí

URSs que retirarão as vacinas no aeroporto da URS polo:
- SRS Barbacena
- SRS Coronel Fabriciano
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- GRS Ituiutaba
- GRS Januária
- GRS Leopoldina
- SRS Manhuaçu
- SRS Passos
- SRS Patos de Minas
- GRS Pirapora
- SRS Pouso Alegre
- GRS São João del-Rei
- GRS Ubá
- SRS Uberaba
- SRS Varginha

Retirada de vacinas na Central Estadual de Rede de Frio:
- SRS Belo Horizonte
- SRS Divinópolis
- GRS Itabira
- SRS Sete Lagoas

Vacinados

Em Minas, 1.182.035 pessoas já receberam a primeira dose contra a covid-19. Em relação à
segunda dose, 454.441 já foram vacinadas, segundo dados do Painel Vacinômetro, que podem ser
acessados em vacinaminas.mg.gov.br. As informações sobre o número de mineiros atendidos são
atualizadas e publicadas diariamente nesse endereço.

Remessas recebidas

1ª remessa
577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa
190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021 

3ª remessa
87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa
315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021 

5ª remessa
220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa
285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa
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303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa
509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa
86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021 

10ª remessa
116.600 AstraZeneca e 359.000 Coronavac em 26/3/2021 

Total: 3.645.330 doses
 


