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BRASIL

Ministro pede doação de vacinas
Marcelo Queiroga faz apelo aos países com estoques, mas nega atraso na imunização, no Brasil

O

Ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,
defendeu o “acesso
justo e equitativo”
de vacinas contra a covid-19,
e pediu que países com estoques em excesso de imunizantes comecem a doar doses ao Brasil “o quanto antes
possível”, durante discurso
em coletiva de imprensa da
Organização Mundial da
Saúde (OMS), ontem.
Na mesma linha, Queiroga disse que o governo brasileiro entende que as vacinas
são um “bem público global”,
após citar discussões sobre
a quebra de patentes relacionadas aos imunizantes
na Organização Mundial do
Comércio (OMC), as quais
são acompanhadas pela
pasta, segundo o ministro.
De acordo com ele, “o Brasil
pode mais” e “tem capacidade de vacinar 2,4 milhões de
pessoas por dia”.
Ainda assim, Queiroga se
disse otimista com a perspectiva de imunização no
País, ao projetar que é possível que toda a população seja
vacinada até o fim de 2021.
Ele negou, ainda, qualquer
atraso no programa nacional
de imunização. “Começamos
(a vacinar) assim que a lei
permitiu”, declarou o ministro, antes de celebrar o acordo com a Pfizer por 100 milhões de doses de seu imunizante contra a covid-19, cujo
primeiro lote, de 1 milhão de

TONY WINSTON/MS

Municípios
estão sem a
2ª dose

À Organização Mundial da Saúde (OMS), Queiroga afirmou que Brasil tem a capacidade de vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia

‘Começamos a
vacinar assim que
a lei permitiu’,
afirmou Ministro
da Saúde, durante
reunião da OMS

doses, chegou ao Brasil na
noite da última quinta-feira.
SÓ PARA CAPITAIS

Segundo o Ministério, as doses deverão ser usadas prioritariamente nas capitais em razão das condições específicas

de armazenamento, que precisa ocorrer em temperaturas
baixas. A distribuição está
prevista para começar hoje.
Os estados receberão as
doses de forma proporcional e igualitária, e os frascos
serão entregues em tempe-

raturas entre -25ºC e -15ºC. A
conservação, nessa faixa de
temperatura, pode ser feita
apenas por 14 dias. Se mantidas em temperaturas de
armazenamento entre 2ºC
e 8ºC, o prazo para aplicação
diminui para 5 dias.

> A sexta edição da pesquisa realizada pela
Confederação Nacional
de Municípios (CNM)
para entender o panorama do enfrentamento da Covid-19 mostra
que 869 municípios ficaram sem vacina para
aplicação da segunda
dose no prazo estipulado pelo informe do
imunizante. Já a oferta da primeira dose ao
grupo prioritário ficou
em falta para 673 municípios. A pesquisa ouviu 2.831 municípios de
todos os Estados entre
os dias 26 e 29 de abril.
Outro ponto de alerta do estudo é em relação ao risco iminente
de faltar medicamentos do chamado “kit
intubação”. O estudo
mostra que essa ainda é
uma preocupação para
641 municípios. A pergunta vem sendo feita
desde a primeira edição da pesquisa, realizada de 23 a 25 de março, quando 1.316 gestores locais afirmaram
enfrentar esse risco.

