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Os superfreezers do Hemo-
centroedaUniversidadeFede-
raldeGoiás (UFG)devemcom-
portar, juntos, em torno de 1,2
milhãodedosesdavacinacon-
tra o coronavírus (Sars-CoV-
2)produzidapelaPfizereBioN-
Techequeprecisa ser armaze-
nadaa-70°Celsius.Aestimati-
vadauniversidadeédequecai-
bam em torno de 600 mil do-
ses nos três freezers que serão
emprestados a o Estado. “Os
três freezers do Hemocentro
têm mais ou menos essa mes-
macapacidade”, informouoti-
tular da Secretaria de Estado
deSaúdedeGoiás (SES-GO), Is-
maelAlexandrino,queacredi-
ta que o espaço será suficiente
paraarmazenarasdosesdava-
cina que serão enviadas pelo
Ministérioda Saúde.Aquanti-
dadededoses a seremarmaze-
nadas pode variar, uma vez
que o cálculo é feito baseado
noespaçodos freezers enovo-
lume estimado de cada frasco
da vacina, já que o tamanho
exato dos frascos ainda não foi
divulgado.

Entretanto, a capacidade de
armazenamento das doses da
vacinaaindapodeseraumenta-
da. O pró-reitor de Pesquisa e
Inovação da UFG, Jesiel Carva-
lho, explica que a universidade
buscaalternativasparaisso.“Te-
mosalgunsfreezerspredetermi-
nados,masestamosaindatraba-
lhando juntoaospesquisadores
pararemanejaramostrasarma-
zenadas,visandorgerarumaca-
pacidademaior”,diz.

A UFG já recebeu a visita de
técnicosdaSES-GOeoreitorda
universidade,EdwardMadurei-

ra, tevecontatocomogoverna-
dor Ronaldo Caiado (DEM), pa-
ra tratar dessa colaboração.
Tambémaindaexisteumanego-
ciaçãocomaPontifíciaUniversi-
dade Católica de Goiás (PUC-
GO)paraacessãodemaisumsu-
perfreezer.

DISTRIBUIÇÃO
Alexandrino afirma ainda

que o plano de distribuição da
vacinacontinuaomesmo:ossu-
perfreezers devem ser levados
para pontos estratégicos como
Goiânia, região Sudoeste doEs-
tadoenoEntornodoDistritoFe-
deral,ondeavacinadeveserdis-
tribuída para outros locais
próximosondeaspessoas serão
vacinadas.“Depoisdedesconge-

lada,adosepodeficarcincodias
armazenada de 2 a 8 ° C. É uma
temperatura a que estamos ha-
bituadosa lidar.Entãoachoque
vai dar para operacionalizar de
formabemtranquila”,explica.

Ontem(22), durante a inau-
guração do viaduto na Aveni-
da Jamel Cecílio, o governador
afirmou que está tranquilo em
relaçãoaoespaçodearmazena-
mento das doses da vacina da
Pfizer e destacou ainda que as
outras vacinas não precisam
de um armazenamento tão ri-
goroso quanto. “Elas podem
ser armazenadas na tempera-
tura que já estamos acostuma-
dos a lidar em outras imuniza-
ções como, por exemplo, con-
traaH1N1”,diz.

APLICATIVO
A vacinação contra a Covid-

19emGoiásdeveráserorganiza-
do pelo aplicativo Dados do
Bemque, até então, estava sen-
dousadonaampliaçãodatesta-
gemcontra adoençanoEstado.
Amudançanaestruturadoapli-
cativo já está sendo feita. Pelo
aplicativo, o usuário poderá re-
latar se apresentoualgumarea-
çãoadversa.

Ele também funcionará co-
mo um controle do Estado pa-
ra a aplicação da segunda dose
da vacina e também para que
as pessoas possam apresentar
acomprovaçãodequeestãova-
cinadas quando forem viajar
para outros países que exijam
avacinação.

OgovernadorRonaldoCaiado
(DEM)disseemumalivenas
redessociaisontem(22)que
pediuaoprocurador-geralde
JustiçaAyltonVechiqueo
MinistérioPúblicodoEstadode
Goiás(MP-GO)não
“interferissenaáreadasaúde”e
que“deixasseissoparaquem
entendedoassunto”.Acrítica,
segundoeledeuaentender,se
deveaofatodepromotores
estareminsistindoparaque
hospitaisvoltassemafazer
cirurgiaseletivasemregiões
ondeaCovid-19representa
umaameaçadealtanas
internações.
“Pediaeleque
encarecidamentequeos
promotoresnãoseprestassema
quererentenderdesaúde
públicanestahora,porquea
determinaçãodealguns
hospitaisnossosdejáteremde
começarafazercirurgias
eletivas-enósfizemosquestão
demantertodososleitos-issojá
bagunçouumpouco,apalavraé
esta,tácerto?”,afirmouo
governadornatransmissão.“Eu
pediparaodoutorAyltonque
realmentedeixasseissocomnós
queentendemosdesaúde.”
Caiadocitouespecificamente
oscasosdeFormosaeLuziânia.
Naprimeiracidade,eledisseque
láestácom“100%de
ocupação”dosleitosequeéum
localque“extrapoloutodoo
níveldecontaminação”.
“Formosaéopiornívelde
contaminaçãodoEstado”,
afirmou.Sobreasegunda,disse
apenasque“exigiriamquealguns
leitosfossemparacirurgia
eletiva”.
Ogovernadorjustificaopedido
dizendoquenãoprocedeo
argumentodequetemleito“que
nãoestáfuncionando”,pois
estesestariampreparadospara
receberpacientescom
Covid-19.Areportagementrou
emcontatocomo
procurador-geraldeJustiça,por
meiodaassessoria,masatéo
fechamentodestaediçãonão
houveretorno.(MárcioLeijoto)

Ogovernador Ronaldo Caia-
do (DEM) informou, durante
umalivetransmitidaemsuasre-
dessociaisontem(22),queavaci-
naçãocontraaCovid-19deveco-
meçar pelas pessoas com mais
de 80 anos e pelos profissionais
desaúde“queestãona frentede
guerra”. Caiado citou como
exemploosqueatuamemUTIs,
ambulatórios e “hospitais com
maior incidência de tratamento
de pacientes”. “Depois 75 anos,
depoisgradualmentevaidescen-
dodeacordocomaoferta.”

Caiado disse que estão para
chegar 600 mil doses da Pfi-
zer/BioNTech. A partir de 20 de
janeiro, segundo o governador,
serãoentregues6milhõesdedo-
ses daCoronavac, desenvolvida
pelo laboratório chinês Sinovac

epeloInstitutoButantan,deSão
Paulo.Eentreosdias10e12defe-
vereiro seriamentregues 15mi-
lhões de doses da vacina desen-
volvida pela AstraZeneca/Ox-
ford em parceira com a Funda-
çãoOswaldoCruz(Fiocruz).

Caiado também disse que, a
partirdemarço,seriamproduzi-
das,noBrasil, 51milhõesdedo-
sespormêsdetrêstiposdevaci-
na: a Coronavac (30 mi-

lhões/mês); adaFiocruz (15mi-
lhões/mês);eavacinarussaSpu-
tinik V, pelo laboratório União
Química,deBrasília.

Em entrevista ao Bom Dia
Goiás, da TV Anhanguera, pela
manhã,ogovernadordisseque,
comessasdoses,avacinaçãoco-
meçarianoEstadoapartir de 10
de fevereiro. Depois, sua asses-
soria explicouque adata seria a
previsão nacional do início da
campanhaefrisouqueGoiáses-
tariainseridocomtodososEsta-
dos.Caiadotemfeitoumdiscur-
sofortedeapoioaoPlanoNacio-
naldeImunização(PNI)edoMi-
nistériodaSaúdedesdequeogo-
vernadordeSãoPaulo,JoãoDo-
ria (PSDB), anunciou que em
seuEstadoacampanhateriainí-
cioem25dejaneiro.

Emnota,oministérionãocon-
firmouadatadeiníciodavacina-
ção e informou que ela só será
possívelapósoregistrodosimu-
nizantes junto à Agência Nacio-
naldeVigilânciaSanitária(Anvi-
sa)”. A pasta comunicou ainda

que “o Brasil possui, atualmen-
te,maisde300milhõesdedoses
de vacinas garantidas por meio
dosacordos internacionais ena-
cionais, esperando a aprovação
porpartedaAnvisa”.(MárcioLeijo-
to/MarianaCarneiro)
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15
milhõesdedoseséaquantidade
queseriaproduzidanoBrasilpor
mês,segundoCaiado,apartirde
março,considerandoos3tipos


