
Minas Gerais recebe mais de 190 mil doses
da vacina contra a covid-19 desenvolvida
pela Universidade de Oxford
Dom 24 janeiro

Chegaram neste domingo (24/1), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (região
metropolitana da capital), as 190.500 doses da vacina Covishield, desenvolvida pelo laboratório
AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os imunizantes contra a covid-19 foram recebidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e
enviados para armazenagem na Central Estadual de Rede Frio de Minas Gerais, na capital mineira.
O transporte até a Rede contou com a escolta da Polícia Militar. As doses devem ser distribuídas
nos próximos dias aos municípios do estado para garantir a vacinação dos trabalhadores da Saúde.

Na última segunda-feira (18/1), o governador Romeu Zema recebeu, também no Aeroporto
Internacional de Belo Horizonte, 577 mil doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório
chinês Sinovac. As doses marcaram o início da maior operação de vacinação da história de Minas
Gerais. Em 18 horas, todas as 28 superintendências regionais de saúde haviam recebido os
imunizantes.

Covishield

Os estudos de soroconversão da vacina Covishield demonstraram resultados em 98% dos
indivíduos em 28 dias após a primeira dose, e 99% em 28 dias após a segunda dose. A eficácia da
vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 12 semanas. 

Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%,

Combate à covid-19

Desde o início da pandemia, o Governo de Minas adotou diversas ações no enfrentamento ao
coronavírus. Uma das primeiras ações foi a aquisição de 1.047 respiradores, ao preço médio mais
baixo do país. Isso permitiu que o Estado dobrasse de cerca de 2 mil para quase 4 mil o número de
leitos de UTI, muitos deles em municípios que nunca tinham contado com unidades de terapia
intensiva.

De forma antecipada, Minas garantiu a compra de 50 milhões de seringas agulhadas, além de 617
refrigeradores. Mais de 21 milhões de seringas agulhadas já chegaram ao estado.
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