Confira os dados atuais vacinação contra a
Covid-19 na Região dos Inconfidentes

Por Samuel Almeida
Conforme passam os meses, a taxa de vacinados contra a COVID-19 só aumenta. Junto a essa taxa,
crescem também as expectativas da população para que possamos finalmente sair dessa situação
que se prolonga por quase 2 anos. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera que é
necessário uma taxa de vacinados entre 60 e 70 por cento da população mundial para que se possa
considerar uma possível volta à normalidade.
Até essa marca ser atingida, cada entidade, seja mundial ou municipal, deve seguir agindo dentro de
seu âmbito de atuação para garantir o avanço na aplicação das vacinas em toda a população. Confira
abaixo um panorama geral da campanha de vacinação na Região dos Inconfidentes.
Em Itabirito, conforme comunicado da última quinta-feira, cerca de 78% da população já está
vacinada com a primeira dose, o que significa pouco mais de 41 mil vacinados. No entanto, apenas
metade de seus habitantes já estão completamente imunizados. Nesta semana, o cronograma de
vacinação da cidade inclui o reforço com a 3ª dose para profissionais da saúde pública, segunda
dose da Astrazeneca e da Coronavac, e a antecipação da 2ª dose da pfizer. Diferente da última
semana, não haverá vacinação de primeira dose, que até a última sexta-feira, havia atendido jovens
de 14 anos ou mais.
Em Mariana, 76% da população está parcialmente imunizada e apenas 45% completamente
imunizada, conforme o vacinômetro mais recente, divulgado no dia 07 de outubro. O município
também já aplicou mais de 850 doses de reforço. Está prevista até a próxima sexta a aplicação da
segunda dose da Astrazeneca, antecipação em 3 semanas da segunda dose da Pfizer e primeira dose
em jovens de 14 e 15 anos.
Entre as 3 cidades da região dos Inconfidentes, Ouro Preto é a que apresenta os melhores índices de
vacinação. Segundo dados divulgados na última semana, 81% de sua população já está vacinada com
a primeira dose, enquanto a taxa de vacinação completa está quase em 70%. Se considerarmos
apenas a população autorizada a tomar a vacina, ou seja, a população com idade superior a 12 anos,
a taxa de vacinação completa supera os 80%. Nesta semana, haverá vacinação de jovens de 14 anos
ou mais, antecipação da em 1 mês da segunda dose da Pfizer e 3ª dose para imunossuprimidos e
idosos acima de 70 anos.
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