PREFEITURA CONFIRMA APLICAÇÃO DE DOSES VENCIDAS DA
ASTRAZENECA
NOTA OFICIAL
A Prefeitura de Jaboticabal vem a público esclarecer sobre a
reportagem divulgada nesta terça-feira, 27 de abril, que afirmou
que o município, assim como outras oito cidades da região,
aplicou seis doses da vacina Oxford/Astrazeneca vencidas.
A administração ressalta que NENHUMA vacina no drive-thru da
Estação de Eventos Cora Coralina foi aplicada de forma
inadequada e fora do prazo de validade, como já divulgado em
nossas redes sociais na manhã de hoje. TODAS as vacinas
aplicadas no local estão dentro do prazo e aplicadas conforme
as recomendações da saúde.
A administração reforça ainda que, em nenhum momento, foi
procurada por qualquer veículo de comunicação para se
posicionar sobre a notícia.
Os seis casos reportados aconteceram, infelizmente, na Unidade
Básica de Saúde CIAF V – “Aurélio Niero”, junto a Estratégia
Saúde da Família. Pequenos lotes dos imunizantes permanecem
nas unidades para atenderem aqueles que não conseguem se
locomover até o Cora Coralina e são atendidos pelas nossas
equipes da estratégia.
Seis doses da vacina Oxford/Astrazeneca, recebidas em 26 de
fevereiro para os idosos com 80 a 89 anos, permaneceram na
unidade e, de forma inadequada, foram utilizadas para aplicação
em idosos com 65 e 66 anos. O prazo de validade da vacina era
29 de março, mas foram aplicadas pouco depois, em abril.
Esses idosos serão acompanhados pela nossa Secretaria de
Saúde e um processo administrativo será aberto para averiguar
o caso ocorrido no CIAF V. A Vigilância Epidemiológica de
Jaboticabal aguarda informações da DRS para a orientação de
como proceder com os casos registrados – se os idosos

necessitarão ou não de tomarem a primeira dose novamente.
De qualquer forma, todos serão acompanhados cotidianamente.
A administração municipal reforça novamente que NENHUMA
vacina contra a COVID-19 foi aplicada na Estação de Eventos
Cora Coralina fora do prazo de validade e que a campanha de
imunização no município tem sido um sucesso e referência para
muitas outras cidades que, inclusive, entraram em contato com
o município para copiarem a logística de aplicação.
Já nesta quarta-feira, dia 28 de abril, dois novos grupos serão
inclusos para a vacinação: idosos com 63 anos poderão receber
a primeira dose (de forma antecipada ao calendário estadual),
assim como as segundas doses de idosos com 68 anos.
A Prefeitura de Jaboticabal segue a disposição e se pautará
sempre pela transparência, ética e respeito com a população.
Seguiremos em frente com nosso calendário de imunização na
luta contra o novo coronavírus. Convocamos todos para
abraçarem a vacinação em nosso município e que sigam
acreditando na imunização de toda a nossa gente.
.

