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IMUNIZAÇÃO FALTA DE DOSES DAS VACINAS TÊM COMPROMETIDO O RITMO DA VACINAÇÃO NA REGIÃO, COM CIDADES SUSPENDENDO A IMUNIZAÇÃO

Região terá
4 meses para
vacinar alvos
No atual ritmo, região precisará de 112 dias
para imunizar o primeiro público-alvo:
trabalhadores da saúde e acima de 60 anos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Para conseguir vacinar a demanda de trabalhadores da
saúde e de idosos acima de
60 anos, o Vale do Paraíba
vai precisar de mais 112 dias,
considerando o atual ritmo
de vacinação.
Levantamento de OVALE
com base nos dados da Secretaria Estadual da Saúde
mostra que a região aplicou
143.266 vacinas na primeira
dose diante de uma demanda
estimada de 452 mil pessoas.

Desse total, 388.764 são pessoas acima de 60 anos.
Baseado nos dados do Estado, a região tem tido um ritmo
de vacinação de 2.755 vacinados em primeira dose por dia,
considerando 52 dias de aplicação do imunizante.
Nesse ritmo, a região vai precisar de quase quatro meses
para dar conta de toda a demanda, que já conta com 32%
de imunizados, até sexta-feira
(12), segundo os dados.
Na segunda dose, o Vale já
vacinou 58.954 pessoas e vai
precisar, se mantiver o ritmo
de 1.130 doses por dia, de 347
dias para imunizar os trabalhadores da saúde e os idosos.
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Vacinação. Idosa recebendo a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em São José dos Campos

202,2

MIL
doses das vacinas contra a
Covid-19 foram aplicadas no
Vale até sexta (12), segundo
o governo estadual
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‘Morosidade da vacinação compromete
eficácia da redução de mortes’, diz estudo
CAMPANHA. Dois estudos evidenciam como a morosidade
da vacinação contra a Covid-19
no Brasil pode comprometer
a eficiência da campanha para
redução de mortes pela doença. Eduardo Massad, professor
da Faculdade de Medicina
da USP (Universidade de São

Paulo), estima que cerca de 127
mil vidas seriam poupadas até
o fim de 2021 se o Brasil tivesse
começado a vacinar em massa
em 21 de janeiro, algo em torno
de 2 milhões de doses ao dia. A
média atual tem sido de 2.000
pessoas imunizadas diariamente --10% do considerado ideal.
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