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CORONAVÍRUS (HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/COTIDIANO/CORONAVIRUS)

Vacinas contra a Covid-19 já acabaram em cinco
capitais
Estoque dura até o fim de semana em Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza,
João Pessoa, Palmas e Goiânia
17.fev.2021 às 19h20
Atualizado: 18.fev.2021 às 15h15
EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2021/02/18/)

CURITIBA , RECIFE, SALVADOR , RIO DE JANEIRO e BELO HORIZONTE

Como previsto por

Salvador (https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/com-estoque-no-fim-salvador-reve-estrategia-e-vaivacinar-apenas-idosos.shtml) e pela Prefeitura do Rio de Janeiro
(https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/sem-doses-suficientes-rio-vai-suspender-vacinacao-contra-covidanuncia-paes.shtml),

as primeiras doses das vacinas de diferentes fabricantes contra o
coronavírus já acabaram também em Teresina, Campo Grande e Cuiabá. E os
estoques devem terminar até domingo em ao menos outras sete capitais.
Em Campo Grande, a vacinação com as primeiras doses precisou ser
encerrada já no último sábado (13) e chegou até a faixa etária dos 80 anos ou
mais. Pouco mais de 33 mil pessoas foram contempladas. A continuação agora
depende da remessa de novas doses pelo Ministério da Saúde.
Em Cuiabá, a campanha de vacinação também está parada por falta de doses.
Até o final de semana, a prefeitura está priorizando a aplicação apenas em
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idosos acamados até que acabem
os imunizantes.
Até então, foram 23.518
Sua assinatura
vale muito.
imunizados, entre profissionais de saúde e idosos de 85 anos ou mais.
ENTENDA
“A gente não vai mudar o planejamento [da vacinação] por enquanto, porém
demos uma pausa agora porque estamos sem vacina para ampliar para outros
grupos. Espera-se que cheguem mais vacinas na próxima semana”, afirmou a
gerente da Vigilância Epidemiológica da cidade, Flavia Guimarães.
Em Teresina, as 29.682 doses da primeira atapa acabaram nesta segunda-feira
(15). Novos grupos prioritários só vão ser vacinados quando chegarem novas
remessas.

Idosos são vacinados aos pés do Cristo Redentor, no Rio, no início da imunização contra a Covid19 - Eliane Carvalho/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Foram imunizados 70% dos profissionais da área da saúde e 100% dos idosos
em asilo, pessoas com deficiência institucionalizadas e aqueles com mais de
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90 anos. Idosos acamados ainda
estão sendo
Sua assinatura
vale vacinados.
muito.
ENTENDA

Salvador (https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/com-estoque-no-fim-salvador-reve-estrategia-e-vaivacinar-apenas-idosos.shtml) é uma das capitais que tiveram que interromper a vacinação
da primeira dose nesta terça (16). A expectativa é que novas doses só cheguem
na próxima terça (23), criando um hiato de uma semana no plano inicial.
Ao todo, a capital baiana recebeu 116, 6 mil doses da vacina e já aplicou todas.
Cerca de 89 mil foram destinadas a profissionais de saúde e as outras 17 mil
foram destinadas a idosos acima de 83 anos. Nesta quarta, foram aplicadas
cerca de 400 doses residuais destinadas idosos que vivem em abrigos.
A estrutura planejada prevê nove pontos de vacinação drive-thru, 23 centros
de vacinação, além dos postos de saúde, mas com o baixo estoque, apenas
parte da estrutura funciona.
Na cidade do Rio, a vacinação foi suspensa já nesta quarta (17). A capital
planejava imunizar todos os idosos (https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/aposatraso-da-saude-rj-busca-vacina-em-sp-e-faz-evento-simbolico-e-lotado-no-cristo-redentor.shtml) de 75 anos ou
mais até o fim de fevereiro, abrangendo uma idade a cada dia. Com a falta de
doses, porém, só chegou chegou à faixa dos 83 anos e terá que alterar o
calendário.
A previsão do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, é que novas
remessas da Coronavac sejam enviadas a partir da próxima terça (23),
possibilitando a retomada da campanha.
Fortaleza está entre as capitais brasileiras com o estoque a terminar nesta
semana. A falta de vacinas também reforçou a prefeitura a rever sua estratégia,
com a suspensão da imunização em dois dos quatro drive-thrus que estavam
ativos.
De acordo com a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, restam
apenas 11 mil vacinas destinadas à primeira dose. Serão priorizados os idosos
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que vivem em regiões mais Sua
vulneráveis
davale
cidade,
onde há atualmente uma
assinatura
muito.
maior circulação do vírus.
ENTENDA
Em Curitiba, a imunização de idosos de 85 anos ou mais segue até sexta-feira
(19). Quase 90% das cerca de 65 mil doses recebidas pela capital paranaense já
haviam aplicadas até esta quarta (17). O restante foi reservado para a segunda
aplicação.
Já em Florianópolis, a expectativa é que a vacinação dos idosos seja
interrompida nos próximos dias se não houver novo repasse de doses pelo
Ministério da Saúde.
Até agora, 13.850 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a
Covid-19 na capital catarinense –na maioria, profissionais de saúde e idosos
com mais de 90 anos. O início da próxima fase da imunização, que abrange
pessoas com idade entre 75 e 89 anos, depende da remessa de novos estoques
para a cidade.
A Prefeitura de Porto Alegre afirma que vai vacinar todos os idosos com 83
anos ou mais, cuja imunização deve ocorrer até esta quinta ou até que as
doses acabem. A campanha envolvendo outras faixas etárias também depende
da chegada de novos estoques.
A expectativa é que a cidade receba 40 e 50 mil doses na próxima semana. Até
lá, o cronograma de aplicação fica parado.
A capital gaúcha já imunizou cerca de 122 mil pessoas, entre profissionais de
saúde, funcionários e internados em instituições de longa permanência,
quilombolas e indígenas, e idosos com 83 anos ou mais.
Em João Pessoa, a previsão é de que as 34.151 doses recebidas para a primeira
rodada de vacinação se esgotem na próxima sexta (19).
A prefeitura da capital paraibana informou que foi orientada a suspender a
vacinação dos trabalhadores da saúde e antecipar a aplicação das vacinas no
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grupo de pessoas com maisSua
de 85
anos. vale muito.
assinatura
ENTENDA

Em Goiânia, a prefeitura estendeu a vacinação para idosos a partir de 84 anos,
que devem receber as doses até quinta (18). Porém, depois disso, o calendário
ficará parado até chegarem novas doses.
Palmas recebeu 9.092 doses da Coronavac e já ministrou 7.442 delas. No ritmo
atual, a previsão é que terminem até domingo. A segunda dose já está sendo
aplicada em alguns profissionais de saúde. O Estado estocou o quantitativo
referente a segunda leva do imunizante.
Em Porto Velho, seguindo o ritmo de vacinação atual, as 13.400 vacinas
relativas à primeira dose devem acabar em duas semanas.

sua assinatura vale muito
Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com
mais de 120 colunistas. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder
público, veicula notícias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à
intolerância das redes sociais e traça uma linha clara entre verdade e
mentira. Quanto custa ajudar a produzir esse conteúdo?
ASSINE A FOLHA (//ASSINATURAS.FOLHA.COM.BR/410111)
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