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REFORÇO

as cidades da região
B Todas
também já aplicaram a
terceira dose das vacinas,
considerada a dose
complementar e de reforço.

VACINAÇÃO REGIÃO ATINGE PERCENTUAL DE 80% DA POPULAÇÃO COM A PRIMEIRA DOSE E 65% COM O ESQUEMA VACINAL COMPLETO

Vacinação
contra a Covid
na RMVale

1

PRIMEIRA
A primeira vacina contra
a Covid foi aplicada em
20 de janeiro, no Hospital
Regional de São José.

2

AVANÇO
Em março, a região
acumulava 115,4 mil com
a primeira dose e 42,2 mil
com a segunda.

3

IMUNIZAÇÃO
No final de outubro, o Vale
tem 2,1 milhões com a 1ª
dose e 1,68 milhão na dose
completa.

4

PERCENTUAL
Números representam
80% da população com a
primeira dose e 65% no
esquema vacinal completo.

VALE: 80% VACINADOS
RMVale alcança 80% da população com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 65%
com a imunização completa; número de vacinados em 2ª e dose única é de 1,68 milhão
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROTEÇÃO

CONFIANÇA

Xandu Alves
@xandualves10

da doença
E“Controle
virá com a vacinação em

a validade da
E“Vemos
vacinação na vida real.

A RMVale alcançou a marca
de 2,1 milhões de moradores
que tomaram a primeira dose
das vacinas contra a Covid-19,
o que representa 80% da população da região.
Os dados são divulgados diariamente pelas prefeituras e pelo governo estadual, por meio do
‘Vacinômetro’.
Atingir mais
da metade da
população
com o esquema vacinal completo
é um feito a
ser celebrado, em razão
da importância da medida
para conter a
disseminação
do coronavírus.
No total, o Vale
acumula 3,83 milhões de
doses aplicadas na
população, sendo 1,68
milhões na segunda dose e na
dose única, 65% da população
imunizada.
Todas as cidades da região
também já aplicaram a terceira dose das vacinas, considerada a dose complementar e
de reforço.
Os municípios do Vale aplicaram 114,4 mil dessas doses
para idosos, atingindo 4% da
população.

3,83

MILHÕES
de doses das vacinas contra
a Covid-19 foram aplicadas
no Vale do Paraíba desde
janeiro

massa, e estamos indo
nessa direção”.

Tem que confiar na
vacina”.

Sandra Coccuzzo
Médica do Butantan

Flávia Bravo
Médica e pesquisadora

CONTROLE

De acordo com o Instituto
Butantan, a pandemia pode
ser controlada com ao menos 75% da população com o
esquema vacinal completo,
como mostrou os projetos de
imunização em massa feitos
nas cidades paulistas de Serrana e Botucatu.
No Vale, o percentual de 75%
da população representa 1,93
milhão de pessoas, número
que pode ser atingido em menos de um mês.
VIDAS

Levantamento de OVALE
mostra que a região evitou
cerca de 8,6 mil mortes por
Covid-19 desde o início da vacinação, que começou em 20 de
janeiro, em São José.
Em 21 de janeiro, o Vale registrou 40% de aumento no número de casos confirmados da
doença em 30 dias. Desde então, esse percentual foi caindo até chegar a 2,2% no final
de setembro, justamente por
causa da vacinação.
As mortes tiveram um
pico de crescimento percentual em 15 de abril,
com 30%. O indicador
caiu a 1,8% no final
do mês passado.
Se não houvesse a vacinação,
o Vale chegaria ao final
de setembro
com 420 mil
casos confirmados e 15,5
mil mortes
pela doença.

.

1,6

MILHÃO
de pessoas tomaram
a segunda dose ou
a dose única das
vacinas

