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Vacinação contra covid-19 
deve começar em dezembro 
segundo João Dória
O governador de São 

Paulo, João Doria 
(PSDB), assinou nesta quar-
ta-feira (30) um contrato para 
o recebimento de 46 milhões 
de doses da vacina Coronavac, 
desenvolvida pelo laboratório 
chinês Sinovac em parceria 
com o Instituto Butantan.  O 
anúncio da parceria para a pro-
dução de uma vacina foi anun-
ciado em 11 de junho e chega 
a uma fase avançada.

O acordo foi assinado por 
Doria e Weining Meng, dire-
tor do laboratório Sinovac, em 
coletiva de imprensa no Palá-
cio dos Bandeirantes, mesmo 
evento onde o governador 
anunciou que a vacinação de 
profissionais de saúde deve ter 
início em 15 de dezembro.

"O início da vacinação, 
previsto até aqui para come-
çar no dia 15 de dezembro, em 
São Paulo, com os profissio-
nais de saúde: médicos, enfer-
meiros, paramédicos, aqueles 
que atuam em hospitais públi-
cos e privados e em todas as 
unidades de saúde, unidades 
públicas, municipais, estadu-
ais e do governo do estado de 
São Paulo", disse Doria.

A vacina ainda está em tes-
tes entre profissionais de saúde 
brasileiros e até agora, 7 mil 
voluntários já participaram da 
pesquisa, segundo o diretor do 
Instituto Butantan, Dimas Co-
vas. A meta é envolver 13 mil 
pessoas na pesquisa.

O contrato assinado é de 
90 milhões de dólares e até 
dezembro, a farmacêutica chi-
nesa vai enviar 6 milhões de 
doses da vacina já prontas, en-
quanto outras 40 milhões se-
rão envasadas em São Paulo, 
segundo o governo.

"Trabalhando em conjunto 
com o Butantan, nossa meta é 
simples: nós vamos trazer va-
cina suficiente para o Brasil. O 
mais importante, nós também 
vamos trazer vacina acessível 
para cá, para beneficiar todo 
mundo nesse país contra a 
pandemia da Covid-19. Nós 
realmente esperamos que no 
futuro com nossa vacina e 
com outras grandes contribui-
ções possamos fazer com que 
as pessoas voltem à vida nor-
mal", disse Meng.

Queda no número de casos
Doria anunciou nesta se-

gunda-feira (28) que o estado 
de São Paulo completou 10 
semanas consecutivas com 
diminuição de internações 
provocadas pelo coronavírus. 
Houve queda de 11% entre os 
dias 20 e 26 de setembro em 
relação à semana anterior, de 
13 a 19 de setembro, de 1.266 
para 1.125 na média estadual 
de hospitalizações.

A média diária estadual de 
novas mortes por COVID-19 
na última semana epidemioló-
gica ficou em 162 casos. Hou-
ve redução de 16% em relação 
ao período imediatamente 

anterior, com 194 casos. A ca-
pital registrou queda de 34% 
(47 para 31); Região Metro-
politana de São Paulo, de 26% 
(41 para 30) e o interior, com 
a Baixada Santista, redução de 
4% no número de óbitos (107 
para 102).

A média diária de novos 
casos de coronavírus também 
sofreu queda na última sema-
na. No estado, a redução foi 
de 4%, de 5.855 para 5.602 
novos casos diários. A capital 
registrou diminuição de 13% 
(1.149 para 995); a Região 
Metropolitana de São Paulo, 
7% de casos (957 para 797) e o 
interior, com a Baixada Santis-
ta, de 0,4% (3.848 para 3.832).

Entretanto apesar da dimi-
nuição foi reiterado que os cui-
dados preventivos com a qua-
rentena devem ser mantidos, já 
que as recomendações do iso-
lamento social continuarão até 
que a vacina seja distribuída.

Deste modo, é importante 
que as pessoas somente saiam 
de casa quando necessário e, 
de preferência individualmen-
te, utilizando-se de máscaras e 
evitando participar de aglome-
rações.
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