SRS Passos distribui mais 5.820 doses de vacinas contra covid-19
A Superintendência Regional de Saúde de Passos (SRS Passos) entregou nesta
terça-feira (2), aos 27 municípios de sua jurisdição, 5.820 doses de vacinas contra
covid-19. O restante referente à quarta remessa de 7.400 doses dos imunizantes
Coronavac e Astrazeneca recebidas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) fica armazenado na rede de frio da Regional de Saúde aguardando o prazo
para aplicação da segunda dose no público-alvo desta fase da campanha nacional de
vacinação.
Com essa nova remessa de vacinas, a Regional de Saúde de Passos estima
imunizar 100% dos idosos de 85 a 89 anos, que vão tomar a Astrazeneca, e 24% dos
idosos de 80 a 84 anos, que tomarão a Coronavac. Também serão vacinados 8% dos
profissionais de saúde que faltam para os municípios alcançarem 81% de cobertura
vacinal desse grupo.
O Núcleo de Epidemiologia da SRS Passos já repassou aos vacinadores
municipais as orientações sobre essa nova etapa da imunização, conforme instruções
da Nota Informativa de 26 de fevereiro da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da
SES-MG.
A Nota traz também informações sobre o andamento da Campanha Nacional
de Vacinação, do Ministério da Saúde, que irá incorporar com essa nova remessa de
vacinas os seguintes grupos prioritários:
• 100% das pessoas idosas (igual ou superior a 60 anos) residentes em instituições de
longa permanência (institucionalizadas) - ILPI;
• 100% das pessoas com deficiência, residentes em residências inclusivas
(institucionalizadas), maiores de 18 anos;
• 100% da população indígena aldeada em terras homologadas, maiores de 18 anos;
• 100% das pessoas com 90 anos ou mais de idade;
• 100% das pessoas com 85 a 89 anos de idade;
• 24% das pessoas de 80 a 84 anos de idade seguindo os critérios de prioridade:
1. Pessoas de 80 a 84 anos de idade acamadas; 2. Pessoas de 80 a 84 anos de idade
domiciliado com alguém de 85 e mais de idade; 3. Cadastro prévio até alcançar o limite
de doses.

