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LINHA DO TEMPO DAS AÇÕES DE CONTROLE AO NOVO CORONAVÍRUS – 

Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021 

 

 

05 de janeiro – terça-feira 

 

https://www.saude.ms.gov.br/janeiro-ja-acumula-66-obitos-por-covid-em-mato-

grosso-do-sul/ 

 

 - Janeiro já acumula 66 óbitos por Covid em Mato Grosso do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Covid-19 segue tirando vidas em Mato Grosso do Sul. Para se ter uma ideia, em 

quatro dias do mês de janeiro já foram 66 óbitos em decorrência da doença. O 

Boletim Epidemiológico desta terça-feira (5) apresentou novo recorde para registro 

em 24 horas. Foram notificadas 33 mortes que ocorreram no período de 30 de 

dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021. A atualização eleva o número total de 

mortes ocorridas no Estado para 2.431. 

 

06 de janeiro – sexta feira 

 

https://www.saude.ms.gov.br/janeiro-ja-acumula-66-obitos-por-covid-em-mato-

grosso-do-sul/ 

- Início do desafio das vacinas contra o Covid19. 

https://www.saude.ms.gov.br/janeiro-ja-acumula-66-obitos-por-covid-em-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/janeiro-ja-acumula-66-obitos-por-covid-em-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/janeiro-ja-acumula-66-obitos-por-covid-em-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/janeiro-ja-acumula-66-obitos-por-covid-em-mato-grosso-do-sul/
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- Para garantir rapidez e segurança, SES e Sejusp traçam estratégias para transporte 

de vacinas contra a Covid 

 

Representantes das Secretarias de 
Estado de Saúde (SES) e da Justiça 
e Segurança Pública (Sejusp) 
estiveram reunidos nesta quarta-
feira (6), para apresentação e 
alinhamento do Plano Estadual de 
Distribuição das Vacinas contra a 
Covid-19 em Mato Grosso do Sul. A 
estratégia é estar preparado para 
que as doses da vacina possam 
chegar o mais rápido e de forma 
segura aos 79 municípios do 
Estado, assim, que o Ministério da 
Saúde realizar dentro do Plano 

Nacional de Imunização (PNI) a compra e distribuição aos estados. 

11 de janeiro segunda-feira 

https://www.saude.ms.gov.br/com-logistica-arrojada-ses-esta-preparada-para-
imunizar-populacao-tao-logo-ministerio-da-saude-envie-vacinas/ 

Com logística arrojada, SES está preparada para imunizar população tão logo 
Ministério da Saúde envie vacinas 

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirma que o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e intermédio da 
Coordenação Estadual de Imunização, está preparado para iniciar a imunização do 

grupo prioritário previsto 
pelo Programa Nacional 
de Imunização (PNI), do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), a partir da chegada 
das vacinas em solo sul-
mato-grossense. 

Resende ainda explica 
que as expectativas são 
positivas quanto a 
chegada das vacinas ao 
Estado. “Por ora, ainda 

https://www.saude.ms.gov.br/com-logistica-arrojada-ses-esta-preparada-para-imunizar-populacao-tao-logo-ministerio-da-saude-envie-vacinas/
https://www.saude.ms.gov.br/com-logistica-arrojada-ses-esta-preparada-para-imunizar-populacao-tao-logo-ministerio-da-saude-envie-vacinas/
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não temos uma data e horário definidos pelo Ministério da Saúde para o início da 
imunização. As remessas das vacinas serão enviadas de forma proporcional à 
população”. Ministério da Saúde que recentemente sinalizou a possibilidade de 
início de vacinação entre os dias 20 de janeiro e 10 de fevereiro. 

Caso confirme as projeções do Ministério da Saúde, o Governo do Estado estará 
preparado para receber as 1.781.246 doses de vacina, onde se estima imunizar 
890.623 pessoas, conforme preestabelecido pelo PNI. 

12 de janeiro terça-feira  

https://www.saude.ms.gov.br/reinaldo-azambuja-garante-recursos-para-
construcao-de-centro-de-pesquisas-da-fiocruz-em-campo-grande/ 
 
Reinaldo Azambuja garante recursos para construção de Centro de Pesquisas da 
Fiocruz em Campo Grande 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mato Grosso do Sul está perto 
de ganhar um Centro de 
Pesquisas Clínicas da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O governador Reinaldo Azambuja recebeu os 
pesquisadores Julio Henrique Rosa Croda e Rivaldo Venâncio da Cunha nesta terça-
feira (12) e assumiu o compromisso de buscar recursos de emendas parlamentares 
e disponibilizar dinheiro do Estado para a construção do prédio de cinco andares 
em Campo Grande. 

“Assumimos o compromisso de, em um trabalho conjunto com a Fiocruz, buscar a 
bancada federal e conversar com o relator-geral do Orçamento da União, Marcio 
Bittar, além de disponibilizar recursos do Estado de Mato Grosso do Sul porque 
entendemos que é muito importante a construção desse Centro de Pesquisas 
Clínicas. Não é só um prédio, tem todas as pesquisas envolvidas. A Fundação 
Oswaldo Cruz tem feito um excelente trabalho, inclusive em busca de soluções para 
a pandemia”, afirmou Reinaldo Azambuja. 

Governador assumiu 

compromisso de 

conversar com 

deputados, senadores e 

relator do Orçamento e 

disponibilizar dinheiro do 

Estado 

 

https://www.saude.ms.gov.br/reinaldo-azambuja-garante-recursos-para-construcao-de-centro-de-pesquisas-da-fiocruz-em-campo-grande/
https://www.saude.ms.gov.br/reinaldo-azambuja-garante-recursos-para-construcao-de-centro-de-pesquisas-da-fiocruz-em-campo-grande/
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12 de janeiro terça-feira 
 
https://www.saude.ms.gov.br/ses-repassa-cinco-mil-testes-rapidos-a-sesau-para-
enfrentamento-a-covid-19/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Em apoio ao enfrentamento ao coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) 
entregou cinco mil testes rápidos avaliado em R$ 740 mil à Secretaria Municipal de 
Saúde (Sesau) de Campo Grande.  A ação ocorre diante da necessidade de que se 
amplie o número de brasileiros testados para a Covid-19, de modo a conter a 
circulação do vírus e a propagação de novos casos no Estado. 

Para o secretário de Saúde, Geraldo Resende, a realização de mais testes em Campo 
Grande será importante para frear o avanço do coronavírus no Estado. “Esta 
doação demonstra que nós temos a capacidade de se unir e de sermos solidários, 
principalmente quanto ao crescente número de casos que temos registrado em 
nosso Estado”. 

14 de janeiro quinta-feira 

https://www.saude.ms.gov.br/noticias/page/5/ 

Secretaria de Estado de Saúde faz reunião para tratar sobre logística da chegada da 
vacina contra COVID-19 em Mato Grosso do Sul 
 
A Secretaria de Estado de Saúde se reuniu nesta quinta-feira (14.1) com a empresa 
LH Transportes, responsável pelo transporte de imunobiológicos do Ministério da 

 

SES repassa cinco mil testes à 
Sesau para enfrentamento à 
Covid-19 

 

https://www.saude.ms.gov.br/ses-repassa-cinco-mil-testes-rapidos-a-sesau-para-enfrentamento-a-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-repassa-cinco-mil-testes-rapidos-a-sesau-para-enfrentamento-a-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/noticias/page/5/
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Saúde, para tratar sobre a logística da chegada da vacina contra COVID-19 em Mato 
Grosso do Sul. 

A diretora-geral de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, explicou que a empresa 
LH Transportes já realiza o transporte das outras vacinas distribuídas através do 
Plano Nacional de Imunização e a reunião serviu para alinhar os detalhes do 
transbordo dos lotes da vacina quando chegar no aeroporto internacional de 
Campo Grande e ser levada até a Rede Frio de Mato Grosso do Sul. 

O diretor de Saúde e 
assessor técnico do 
Corpo de Bombeiros 
Militar na SES, 
coronel Marcello 
Fraiha, disse que 
estão sendo 
realizados os 
preparativos 
necessários para a 
logística e 
distribuição da 
vacina.  “Estamos 
preparados para a 
vacina ser 
transportada de 
forma segura e 

organizada, juntamente com o acompanhamento das forças de segurança, seguindo 
o Plano Estadual de Distribuição da vacina”, disse. 

A coordenadora Estadual da Vigilância Epidemiológica, Ana Paula Rezende 
Goldfinger, ressaltou que as ações necessárias para o início da imunização 
seguindo o Plano Nacional de Imunização estão sendo seguidos e o Estado está 
preparado para a vacinação. 

15 de janeiro sexta- feira 
 
https://www.saude.ms.gov.br/ses-participa-de-reuniao-com-ministerio-da-
justica-para-discutir-sobre-operacao-de-distribuicao-nacional-de-vacina/ 
 
SES participa de reunião com Ministério da Justiça para discutir sobre Operação de 
Distribuição Nacional de Vacina 
 
A Secretaria de Estado de Saúde participou de reunião nesta sexta-feira (15), com a 
Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
(MJSP) para alinhar o planejamento e monitoramento da Operação de Distribuição 
Nacional de Vacina, que consistirá no transporte e distribuição das vacinas contra à 
Covid-19 em todo território nacional. 

https://www.saude.ms.gov.br/ses-participa-de-reuniao-com-ministerio-da-justica-para-discutir-sobre-operacao-de-distribuicao-nacional-de-vacina/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-participa-de-reuniao-com-ministerio-da-justica-para-discutir-sobre-operacao-de-distribuicao-nacional-de-vacina/
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Pioneiro, Mato Grosso do Sul já havia se antecipado com a construção do Plano 
Estadual Conjunto de Distribuição de Imunizantes e Insumos Contra à Covid-19 
que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 
(Sejusp). 

“Esta ação ocorre devido à alta demanda e o custo desta operação. Assim, estas 
forças estarão empenhadas na escolta dos imunizantes assim que chegarem do 
Ministério da Saúde, em um primeiro momento”, explica o diretor de Saúde e 
assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, Coronel Marcello Fraiha. 

Após a entrega na CEVE/MS, inicia-se a fase estadual como prevista no Plano 
Estadual Conjunto de Distribuição de Imunizantes e Insumos Contra a Covid-19, 
que contará com o apoio de todas as agências da segurança pública do Estado: 
Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. “Eles farão a escolta em 
todos os municípios do interior de Mato Grosso do Sul. SEOPI fez a recomendação 
que agências de segurança pública fizessem esse apoio, mas nós já havíamos 

previsto isto, saindo à frente nessa estratégia”. 

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 597 salas de vacina distribuídas nos 79 
municípios, onde são acondicionados os imunobiológicos – vacinas, soros e 
imunoglobulinas - a uma temperatura de 2° a 8 °C. 

 

18 de janeiro segunda-feira 

https://www.saude.ms.gov.br/vacina-chega-a-mato-grosso-do-sul-e-distribuicao-
aos-municipios-comeca-ainda-hoje/ 

https://www.saude.ms.gov.br/vacina-chega-a-mato-grosso-do-sul-e-distribuicao-aos-municipios-comeca-ainda-hoje/
https://www.saude.ms.gov.br/vacina-chega-a-mato-grosso-do-sul-e-distribuicao-aos-municipios-comeca-ainda-hoje/
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Vacina chega a Mato Grosso do Sul e distribuição aos municípios começa ainda hoje 

As primeiras doses da vacina Coronavac chegaram a Campo Grande nesta segunda-
feira (18) e serão distribuídas, a partir das 20 horas, aos 78 municípios do interior 
de Mato Grosso do Sul. São cerca de 158 mil doses - 97 mil destinadas à população 
indígena aldeada e 61 mil aos profissionais de saúde da linha de frente de combate 
à Covid-19 e aos idosos em asilos. 

O transporte a Campo Grande foi feito em uma aeronave da Força Aérea Brasileira 
(FAB). Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal fizeram a escolta do caminhão 
da Base Aérea de Campo Grande até o pátio da Coordenação Estadual de Vigilância 
Epidemiológica (Ceve). Dentro do Estado, a distribuição será feita pelo Corpo de 
Bombeiros Militar e Polícias Civil e Militar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de janeiro 
terça – feira 

 
 

Momento histórico: 
A chegada das 

primeiras doses da 
vacina Coronavac em 
Mato Grosso do Sul 
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- Distribuição das vacinas aos municípios de MS  

 

 

 

Publicação – D.O. nº 10.382 de 19 de janeiro de 2021 – Distribuição das Vacinas do 

COVID -19 (Sinovac/Butantan)  

- https://www.saude.ms.gov.br/em-menos-de-24h-estado-distribui-vacinas-e-
municipios-ja-estao-autorizados-a-iniciar-imunizacao-contra-covid-19/ 

Em menos de 24h, Estado distribui vacinas e municípios já estão autorizados a 
iniciar imunização contra Covid-19 
 
Todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul receberam entre a noite de ontem 
(18) e as primeiras horas desta 
terça-feira (19) lotes com doses da 
vacina Coronavac. Segundo o 
secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Resende, as prefeituras já 
estão autorizadas a iniciar a 
vacinação contra a Covid-19. 

 

 

 

 

 

https://www.saude.ms.gov.br/em-menos-de-24h-estado-distribui-vacinas-e-municipios-ja-estao-autorizados-a-iniciar-imunizacao-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/em-menos-de-24h-estado-distribui-vacinas-e-municipios-ja-estao-autorizados-a-iniciar-imunizacao-contra-covid-19/
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As 158.760 doses do imunizante chegaram ao Estado na tarde de ontem por meio 
da Base Aérea de Campo Grande. De lá foram para a Coordenadoria Estadual de 
Vigilância Epidemiológica (Ceve) para depois serem distribuídas aos municípios 
através de uma força-tarefa entre as secretarias de Estado de Saúde (SES) e de 
Justiça e Segurança Pública (Sejusp). 

De acordo com Resende, o processo de distribuição teve início pouco antes das 20h 
de segunda-feira com o carregamento de Campo Grande. O último lote saiu por 
volta das 4h de terça-feira, com destino aos municípios das regiões da Grande 
Dourados e do Vale do Ivinhema. “As prefeituras já estão distribuindo as vacinas 
para as unidades de saúde e já estão prontas para começar a vacinação”, completou 
o secretário. 

Distribuição 

O primeiro carregamento de vacinas saiu do Ceve às 19h40 para a Prefeitura de 
Campo Grande. Às 21h10 saiu a entrega para Corumbá, Ladário e Miranda. Às 
22h03 partiu o veículo com as doses para Paranaíba, Aparecida do Taboado, 
Inocência e Selvíria. Já às 22h10 saiu o caminhão para Três Lagoas, Água Clara e 
Ribas do Rio Pardo. 

O carregamento para Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Douradina partiu às 
22h50. Pouco depois, às 22h55, foi enviada a remessa para Laguna Carapã, 
Caarapó, Juti, Naviraí, Itaquiraí, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo e Japorã. Às 
23h31 partiram as vacinas de Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Cassilândia. E 
às 23h40, as de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Terenos. 

Às 00h embarcaram as doses de Corguinho, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Rio 
Negro. Às 00h10, as de Costa Rica, Alcinópolis e Figueirão. Às 00h45 saíram as 
doses de Coxim, Sonora, Pedro Gomes e Rio Verde. E às 00h55 as de Bandeirantes, 

Camapuã e Jaraguari. 

O carregamento para os municípios de 
Dourados e Itaporã saiu às 1h24. Às 2h 
foram as doses para Amambai, Coronel 
Sapucaia, Sete Quedas, Tacuru e Paranhos. 
Às 2h36 as doses foram distribuídas para 
Bonito e Bodoquena. Às 2h54 saíram as 
vacinas de Maracaju, Ponta Porã, Antônio 
João e Aral Moreira. 

Já às 3h18 foram enviadas as doses para 
Porto Murtinho e Caracol. Às 3h21 partiram os imunizantes de Sidrolândia, 
Nioaque, Guia Lopes, Jardim e Bela Vista. E o último carregamento saiu às 3h44, 
rumo a Glória de Dourados, Vicentina, Deodápolis, Ivinhema, Novo Horizonte do 
Sul, Angélica, Taquarussu,, Batayporã, Nova Alvorada, Anaurilândia, Bataguassu, 
Brasilândia e Jateí. 
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Regras de vacinação 

A quantidade de doses da Coronavac enviada a cada município foi definida pelo 
Ministério da Saúde considerando os públicos prioritários. A primeira etapa de 
vacinação será destinada aos idosos com mais de 60 anos que moram em 
instituições de longa permanência, além dos trabalhadores de saúde que estão na 
linha de frente da Covid-19 e das comunidades indígenas, em que Mato Grosso do 
Sul tem a segunda maior população do Brasil. 

“Vamos respeitar o Plano Nacional de Imunizações (PNI) e vamos vacinar, nesse 
primeiro momento, os grupos prioritários. É importante que a população em geral 
saiba desse regramento para não fazer pressão. Então, começamos com a 
população indígena, com os idosos que moram em instituições de longa 

permanência e com os profissionais 
de saúde que atuam na linha de 
frente, em unidades públicas e 
privadas”, pontuou Resende 

https://www.saude.ms.gov.br/prime
iros-imunizados-contra-covid-19-
relatam-emocao-e-encorajam-
populacao/ 
 

Primeiros imunizados contra Covid-19 relatam emoção e encorajam população 
 
Em Terenos, município localizado a apenas 30 quilômetros da Capital, a campanha 
de vacinação contra a Covid-19, referente à primeira fase do PNI (Programa 
Nacional de Imunização), começou já nesta terça-feira (19). Os primeiros 
imunizados foram os profissionais da saúde e idosos de uma instituição de longa 
permanência. 

A primeira terenense imunizada é a técnica de enfermagem do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência), Marilda Vieira da Silva, 50 anos, que há mais de 
17 atua na saúde do município. Com emoção, ela destaca que o último ano foi 
muito difícil para todos, principalmente para os profissionais da saúde. “É muito 
gratificante. A mensagem que fica para as pessoas é que não tenham medo, que 
tomem a vacina”, acrescentou. 

 

https://www.saude.ms.gov.br/primeiros-imunizados-contra-covid-19-relatam-emocao-e-encorajam-populacao/
https://www.saude.ms.gov.br/primeiros-imunizados-contra-covid-19-relatam-emocao-e-encorajam-populacao/
https://www.saude.ms.gov.br/primeiros-imunizados-contra-covid-19-relatam-emocao-e-encorajam-populacao/
https://www.saude.ms.gov.br/primeiros-imunizados-contra-covid-19-relatam-emocao-e-encorajam-populacao/
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Momento histórico 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Secretários municipais foram informados pela SES quanto ao rigor nos registros de 
vacinação contra a Covid-19 

 
 
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresentou o Plano de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19, feito pelo Ministério da Saúde, para os secretários 
municipais dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, para estabelecer as ações e 
estratégias para vacinar a população pertencente aos grupos prioritários 
elencados para a vacinação contra a covid-19, visando a redução da 
morbimortalidade causada pelo coronavírus, bem como a manutenção do 
funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do 
funcionamento dos serviços essenciais. 

Presente na reunião realizada ainda na noite de segunda-feira (18), a secretária-
adjunta, Crhistinne Maymone, ressaltou os diversos pontos do Plano de 

O governador Reinaldo Azambuja 

participou do ato e agradeceu o 

empenho dos profissionais da saúde, 

assim como dos primeiros imunizados. 

“Chegamos a um dia muito importante. 

Sempre fui um defensor do PNI – 

Programa Nacional de Imunização, que 

norteia todas as campanhas de 

vacinação e não podia ser diferente no 

caso do coronavírus”. 
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Operacionalização com os secretários municipais. “Foi o momento em que tivemos 
disponibilidade para discutir e debater o contexto com os municípios em relação à 
vacinação. Nós recebemos o informativo técnico do Ministério da Saúde, ainda no 
dia 18 de janeiro de 2021, e no mesmo dia, convocamos os municípios para que 
pudéssemos transmitir todas as informações necessárias às eles. 

 

20 de janeiro quarta – feira  

https://www.saude.ms.gov.br/em-acolhida-aos-novos-secretarios-municipais-ses-
pede-que-municipios-nao-baixem-a-guarda-para-a-covid-19/ 

Em acolhida aos novos secretários municipais, SES pede que municípios não 
‘baixem a guarda’ para a Covid-19. 

21 de janeiro quinta-feira 

https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-e-mpms-alinham-estrategias-
de-fiscalizacao-no-combate-a-covid-19/ 

 
Governo do Estado e MPMS alinham estratégias de fiscalização no combate a 
Covid-19. 
 
Procurador-Geral de Justiça, coordenadores dos grupos/núcleo da saúde e 
educação do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), Governador do 

Estado e Secretários 
Estaduais da Saúde, 
Educação e Segurança 
Pública se reuniram na tarde 
desta quinta-feira (21), na 
Governadoria, para alinhar 
estratégias de combate à 
pandemia de Covid-19 para 
este ano. A manutenção do 
toque de recolher, a 
fiscalização da aplicação de 
vacinas nos municípios e 

planos de retorno às aulas na Rede Estadual de Ensino foram pauta do encontro. 

22 de janeiro sexta-feira 

https://www.saude.ms.gov.br/com-ampliacao-de-leitos-de-utis-no-estado-saude-
divulga-novo-mapa-hospitalar-2/ 

-Com ampliação de leitos de UTI’s no Estado, Saúde divulga novo mapa hospitalar 

https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-e-mpms-alinham-estrategias-de-fiscalizacao-no-combate-a-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-e-mpms-alinham-estrategias-de-fiscalizacao-no-combate-a-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-e-mpms-alinham-estrategias-de-fiscalizacao-no-combate-a-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-e-mpms-alinham-estrategias-de-fiscalizacao-no-combate-a-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-e-mpms-alinham-estrategias-de-fiscalizacao-no-combate-a-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/com-ampliacao-de-leitos-de-utis-no-estado-saude-divulga-novo-mapa-hospitalar-2/
https://www.saude.ms.gov.br/com-ampliacao-de-leitos-de-utis-no-estado-saude-divulga-novo-mapa-hospitalar-2/
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-https://www.saude.ms.gov.br/ses-e-ifms-firmam-parceria-para-acoes-de-
combate-ao-coronavirus-em-ms/ 

 
-SES e IFMS firmam parceria para ações de combate ao Coronavírus em MS 
 

A Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul 

acertaram parceria para desenvolver ações de enfrentamento à Covid-19. A 

cooperação técnica abre um novo leque de oportunidades entre as Instituições 

neste momento de pandemia. Com expertise, o IFMS já auxiliou à Saúde, por meio 

do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, no conserto de respiradores utilizados 

em pacientes infectados pelo Coronavírus. A tecnologia também será uma 

ferramenta de apoio ofertado pelo IFMS à SES. 

24 de janeiro – domingo 

https://www.saude.ms.gov.br/noticias/page/125/ 

-Governador comemora a chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19, mas 
alerta: “a pandemia não acabou”   
 

https://www.saude.ms.gov.br/ses-e-ifms-firmam-parceria-para-acoes-de-combate-ao-coronavirus-em-ms/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-e-ifms-firmam-parceria-para-acoes-de-combate-ao-coronavirus-em-ms/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
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O Governo do Estado recebeu neste domingo (24) um novo lote com 22 mil doses 
da vacina contra Covid-19. Com a nova remessa, Mato Grosso do Sul soma 180 mil 
doses recebidas da vacina contra o coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) irá fazer a distribuição aos municípios na madrugada desta segunda-feira 
(25), mantendo a mesma logística adotada quando da chegada das primeira doses, 
que garantiu a entrega das vacinas aos municípios em tempo recorde: em 24 horas.  
 
 

 

 

 

 

 

25 de janeiro segunda-feira 

https://www.saude.ms.gov.br/vacinometro-ses-lanca-nova-ferramenta-de-
enfrentamento-a-covid-nesta-semana-em-ms/ 

“Vacinômetro”: SES lança nova ferramenta de enfrentamento à Covid nesta semana 
em MS 
 

O coordenador de Tecnologia da SES, Marcos Espíndola de Freitas, explica que o 
sistema está em fase de testes no momento. “Estamos colhendo as informações 
enviadas pelos municípios vacinadores que serão úteis para a publicação. Os dados 
estão sendo tabulados e conferidos, ainda é preciso ter muita cautela para fazer 
essa conferência e fazer a recepção destas informações. Nós queremos garantir que 
a publicação seja a mais fidedigna possível”. 

 
-Governo do Estado distribui segundo lote da vacina contra COVID-19 aos 79 
municípios de Mato Grosso do Sul   
  
O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, realizou na manha 
desta segunda-feira (25.1) a distribuição do segundo lote com  22 mil doses da 
vacina contra COVID-19 aos 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Todos os 
municípios já estão com doses da vacina. 
 

26 de janeiro – terça –feira 

https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
https://www.saude.ms.gov.br/vacinometro-ses-lanca-nova-ferramenta-de-enfrentamento-a-covid-nesta-semana-em-ms/
https://www.saude.ms.gov.br/vacinometro-ses-lanca-nova-ferramenta-de-enfrentamento-a-covid-nesta-semana-em-ms/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
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Mato Grosso do Sul lidera 
ranking de distribuição de 
vacinas contra Covid-19.  

 
29 de janeiro – sexta feira 
 

- Governo do Estado distribui 
terceiro lote da vacina contra 
COVID-19 aos 79 municípios 
de Mato Grosso do Sul   
  
 
O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, realizou na manha 
desta sexta-feira (29.1) a distribuição do terceiro lote com 10,2 mil doses da vacina 
contra COVID-19 aos 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Todos os municípios já 
estão com doses da vacina. 

-Mato Grosso do Sul já vacinou 18 mil indígenas, 39% do público alvo. 
 

 

 

 

 

 

 

De acordo com números 
divulgados pelo DSEI de 
Mato Grosso do Sul nesta 

sexta-feira (29), nos quatorze polos-base cordenados pelo Distrito no Estado, as 
imunizações da comunidade indígena variam de 13,3% (no municípios de 
Maracaju e Porto Murtinho a 79,1% (em Brasilândia e Corumbá). 

-MS começa a receber pacientes de Rondônia em ação de ajuda humanitária contra 
Covid-19 
  

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de 
Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande começa a receber 

https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-lidera-ranking-de-distribuicao-de-vacinas-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-lidera-ranking-de-distribuicao-de-vacinas-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-lidera-ranking-de-distribuicao-de-vacinas-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-lidera-ranking-de-distribuicao-de-vacinas-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-lidera-ranking-de-distribuicao-de-vacinas-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-lidera-ranking-de-distribuicao-de-vacinas-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-terceiro-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-terceiro-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-terceiro-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-terceiro-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-terceiro-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-terceiro-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-ja-vacinou-18-mil-indigenas-39-do-publico-alvo/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-ja-vacinou-18-mil-indigenas-39-do-publico-alvo/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-paciente-de-61-anos-de-rondonia-em-acao-de-ajuda-humanitaria-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-paciente-de-61-anos-de-rondonia-em-acao-de-ajuda-humanitaria-contra-covid-19/
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pacientes do Estado de Rondônia. O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo 
Resende, anunciou na quinta-feira (28), que o Estado havia disponibilizado 10 
vagas de UTI no Hospital Regional para pacientes de Rondônia como forma de 
ajuda humanitária. 

“O governador interino, Paulo Corrêa, colocou à disposição de Rondônia, 10 leitos 
em ajuda humanitária para podermos salvar vidas do povo de Rondônia, daqueles 
que precisam de leitos de UTIs, já que o sistema de saúde de Rondônia colapsou”, 
pontou o Resende. 

 

07 de fevereiro – domingo  

- MS recebe mais 32 mil doses da vacina contra Covid-19 e já prepara a 
distribuição aos municípios       
 
A quarta remessa com 32 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegou a Mato 
Grosso do Sul por volta das 14h30, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. 
Com este novo repasse, o Estado chega a 222 mil doses enviadas pelo Ministério da 
Saúde, para a vacinação em 79 cidades. 

 

08 de fevereiro – segunda-feira 
 
Em ação estratégica, SES reorganiza estrutura para receber apoio do Corpo de 
Bombeiros Militar. 
 

 

Durante a pandemia, o 
Corpo de Bombeiros Militar 
teve participação efetiva nas 
ações da SES, seja no apoio 
direto quanto a coleta de 
exames RT-PCR nos drives-
thru das macrorregiões, no 
agendamento e 
esclarecimento de dúvidas 
pelo Disk Coronavírus e no 

apoio fundamental no desenvolvimento da logística do Plano Estadual de 
Imunização Contra a Covid-19 que realizou às entregas das vacinas aos 79 
municípios em menos de 24 horas, contanto com a operacionalização da CEVE e 
das Polícias Civil e Militar. 

https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-mais-32-mil-doses-da-vacina-contra-covid-19-e-ja-prepara-a-distribuicao-aos-municipios/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-mais-32-mil-doses-da-vacina-contra-covid-19-e-ja-prepara-a-distribuicao-aos-municipios/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-mais-32-mil-doses-da-vacina-contra-covid-19-e-ja-prepara-a-distribuicao-aos-municipios/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-mais-32-mil-doses-da-vacina-contra-covid-19-e-ja-prepara-a-distribuicao-aos-municipios/
https://www.saude.ms.gov.br/em-acao-estrategica-ses-reorganiza-estrutura-para-receber-apoio-do-corpo-de-bombeiros-militar/
https://www.saude.ms.gov.br/em-acao-estrategica-ses-reorganiza-estrutura-para-receber-apoio-do-corpo-de-bombeiros-militar/
https://www.saude.ms.gov.br/em-acao-estrategica-ses-reorganiza-estrutura-para-receber-apoio-do-corpo-de-bombeiros-militar/
https://www.saude.ms.gov.br/em-acao-estrategica-ses-reorganiza-estrutura-para-receber-apoio-do-corpo-de-bombeiros-militar/
https://www.saude.ms.gov.br/em-acao-estrategica-ses-reorganiza-estrutura-para-receber-apoio-do-corpo-de-bombeiros-militar/
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Governador de Rondônia agradece Reinaldo Azambuja por ceder 12 leitos de 
UTI e transportar pacientes 

 

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, fez questão de gravar um vídeo 
agradecendo ao governador Reinaldo Azambuja pela cedência de 12 leitos de UTI 
(Unidade de Terapia intensiva) a pacientes do seu estado no HRMS (Hospital 
Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, além de disponibilizar uma 
aeronave do Corpo de Bombeiros para fazer o transporte destas pessoas, que estão 
em estado grave devido a covid-19. 

“Estou aqui neste momento para agradecer ao governador Reinaldo Azambuja por 
ceder 12 leitos de UTI, bem como a aeronave para transportar os pacientes de 
Rondônia para Mato Grosso do Sul. Estou muito grato ao senhor e toda sua 
equipe”, afirmou Marcos Rocha. 

12 de fevereiro sexta-feira 

-Saúde recebe doação de equipamento da JBS que vai acelerar testagem da 
Covid-19   
Mato Grosso do Sul recebeu da JBS, como forma de doação, um novo equipamento 
de extrator de material genético que vai acelerar o ritmo dos resultados no 
Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), da Secretaria de Estado de Saúde, 
dos testes RT-PCR, conhecido como ‘padrão ouro’. O Lacen já realizou 240.688 
testes até o momento e a positividade está em 76.707 amostras. 
 

16 de fevereiro – terça-feira 
 
-Disk Covid e drive-thrus de testes funcionam normalmente no Carnaval 

 

https://www.saude.ms.gov.br/governador-de-rondonia-agradece-reinaldo-azambuja-por-ceder-12-leitos-de-uti-e-transportar-pacientes/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-de-rondonia-agradece-reinaldo-azambuja-por-ceder-12-leitos-de-uti-e-transportar-pacientes/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-de-rondonia-agradece-reinaldo-azambuja-por-ceder-12-leitos-de-uti-e-transportar-pacientes/
https://www.saude.ms.gov.br/governador-de-rondonia-agradece-reinaldo-azambuja-por-ceder-12-leitos-de-uti-e-transportar-pacientes/
https://www.saude.ms.gov.br/saude-recebe-doacao-de-equipamento-da-jbs-que-vai-acelerar-testagem-da-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/saude-recebe-doacao-de-equipamento-da-jbs-que-vai-acelerar-testagem-da-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/saude-recebe-doacao-de-equipamento-da-jbs-que-vai-acelerar-testagem-da-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/saude-recebe-doacao-de-equipamento-da-jbs-que-vai-acelerar-testagem-da-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/saude-recebe-doacao-de-equipamento-da-jbs-que-vai-acelerar-testagem-da-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/saude-recebe-doacao-de-equipamento-da-jbs-que-vai-acelerar-testagem-da-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/saude-recebe-doacao-de-equipamento-da-jbs-que-vai-acelerar-testagem-da-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/saude-recebe-doacao-de-equipamento-da-jbs-que-vai-acelerar-testagem-da-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/disk-covid-e-drive-thrus-de-testes-funcionam-normalmente-no-carnaval/
https://www.saude.ms.gov.br/disk-covid-e-drive-thrus-de-testes-funcionam-normalmente-no-carnaval/
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Com o ponto facultativo de 
carnaval mantido pelo Governo 
do Estado em Mato Grosso do 
Sul, apenas os serviços 
considerados essenciais como 
segurança pública e saúde, vão 
funcionar na segunda-feira (15), 
terça (16) e manhã de quarta-
feira de cinzas (17). 

A testagem nos drive-thrus do 
Estado será mantida normalmente afirma o Diretor de Saúde e Assessor Técnico 
do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha. 

 

Mato Grosso do Sul acumula 
168.608 mil casos confirmados da 
doença e 3.090 mortes em 
decorrência da doença. Os meses 
mais letais da pandemia no 
Estado foram dezembro e janeiro 
com 586 e 559 óbitos, 
respectivamente. 

19 de fevereiro sexta-feira 

Drive-thru e Posto do Lúcia Martins Coelho são desativados e testes serão feitos 
nas unidades de saúde da Capital   

Agendamentos que continuarão sendo feitos pelo Disk Coronavírus 0800 647 0911 
em parceria com a Sesau, de segunda a sexta-feira. São 24 unidades de saúde que 
oferecem 30 vagas por dia.  

24 de fevereiro – quarta-feira 

-MS recebe com quinta remessa de vacinas contra a Covid-19 e intensifica 
campanha de imunização 

O Ministério da Saúde entrega a Mato Grosso do Sul o primeiro lote da quinta 
remessa de 35.700 doses vacinas contra a Covid-19. O Estado recebe nesta quarta-
feira (24), 22.500 doses do quantitativo de 2 milhões de doses da 
AstraZeneca/Oxford que chegaram ao país vinda da Índia no final da tarde. E mais 
13.200 doses da Coronavac, do quantitativo de 1,2 milhão de doses, 
disponibilizadas pelo Instituto Butantan ao Governo Federal, previsto para chegar 
em Campo Grande por volta das 23h30. 
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28 de fevereiro – domingo 

SES inicia tratativas para evitar que nova variante do coronavírus chegue no 
Estado   
Com a presença da nova variante do coronavírus circulando nos estados que 
possuem divisas com Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES), realizou na manhã deste domingo (28), a 
primeira reunião com representantes da Assomasul, Polícia Rodoviária Federal, 
Defesa Civil e da Segurança Pública, para entender o comportamento do vírus nos 
outros estados e a partir deste conhecimento, criar medidas que possam conter a 
eventual propagação da variante em Mato Grosso do Sul. A SES ainda não detectou 
por meio de sequenciamento genético a presença do vírus. A bandeira dos 

municípios também causa preocupação. 

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, essa primeira tratativa foi 
mais para ter conhecimento e conscientização sobre a nova variante. “ 

 
04 de março quinta-feira  

 
-Sexta remessa de vacinas são 
entregues nesta quinta pelas forças 
de segurança     
 
 
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) 
iniciou nesta quinta-feira (4), a 
entrega das 27,8 mil doses da vacina 

Coronavac que chegaram na manhã desta quarta-feira (3) em Mato Grosso do Sul. 
Esta é a sexta remessa de vacina encaminhada pelo Ministério da Saúde ao Estado, 

https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-inicia-tratativas-para-evitar-que-nova-variante-do-coronavirus-chegue-no-estado/
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o que já totaliza 286,4 mil doses de vacinas recebidas entre AstraZeneca/Oxford e 
Coronavac. 

08 de março segunda-feira 

https://www.saude.ms.gov.br/ses-fala-da-preocupacao-com-a-nova-variante-e-
pede-apoio-dos-prefeitos-de-ms-no-combate-ao-coronvavirus/ 

-SES fala da preocupação com a nova variante e pede apoio dos prefeitos de 
MS no combate ao coronvavírus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de março 
sexta-feira  

https://www.saude.ms.gov.br/ses-fala-da-preocupacao-com-a-nova-variante-e-pede-apoio-dos-prefeitos-de-ms-no-combate-ao-coronvavirus/
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https://www.saude.ms.gov.br/ses-fala-da-preocupacao-com-a-nova-variante-e-pede-apoio-dos-prefeitos-de-ms-no-combate-ao-coronvavirus/
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-Saúde vai intensificar as fiscalizações nos municípios para cumprimento do 
decreto estadual   
 
 

https://www.saude.ms.gov.br/saude-vai-intensificar-as-fiscalizacoes-nos-municipios-para-cumprimento-do-decreto-estadual/
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https://www.saude.ms.gov.br/saude-vai-intensificar-as-fiscalizacoes-nos-municipios-para-cumprimento-do-decreto-estadual/
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20 de março sábado 

-Ministério da Saúde encaminha 48.650 doses de vacinas para MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de março segunda-feira 

-Reinaldo Azambuja convoca prefeitos para mutirão de vacinação: “não 
deixem vacinas paradas”   
 
Para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 na população de Mato Grosso 
do Sul, o governador Reinaldo Azambuja convocou prefeitos e secretários de saúde 
de todo o Estado para um mutirão de imunização. “Não deixem vacinas paradas”, 
pediu ele nesta segunda-feira (22) em transmissão ao vivo nas redes sociais. 

Segundo Reinaldo Azambuja, mutirões de vacinação ocorrerão em todo o Brasil. As 
ações seguem planejamento do Fórum de Governadores de combate à pandemia de 
Covid-19. “Tomamos essa decisão para usar todo o estoque de vacinas. Com isso, 
aumentamos o número de pessoas protegidas e criamos uma base de vacinação”, 
destacou.    
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https://www.saude.ms.gov.br/reinaldo-azambuja-convoca-prefeitos-para-mutirao-de-vacinacao-nao-deixem-vacinas-paradas/
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26 de março sexta-feira  
 
-SES inicia distribuição da décima etapa de vacinação contra a covid-19 em 
MS   
 
A Secretaria de Estado de Saúde inicia ainda nesta sexta-feira (26), a distribuição 
da décima remessa com 46.7 mil doses de vacinas, 38.800 da coronavac e 7.900 da 
Astrazeneca, que chegam hoje, às 18h30, no Aeroporto Internacional de Campo 
Grande enviadas pelo Ministério da Saúde. A medida atende aos municípios que 
solicitaram à SES a entrega antecipada para agilizar a campanha de imunização 
contra a covid neste final de semana. 
  

29 de março segunda-feira 

-SES solicita ao Ministério da Saúde envio de 30% a mais de vacina contra 
Covid para municípios de fronteira 
  

A Secretaria de Estado de Saúde solicitou ao Ministério da Saúde o envio de 30% a 
mais de doses da vacina contra Coronavírus para treze municípios que fazem 
fronteira com países vizinhos. O pedido tem como objetivo implementar mais 
ações preventivas que venham a auxiliar na contenção da transmissibilidade da 
doença SARS-COVID-19 em Mato Grosso do Sul.  

-Distribuição eficaz aliada a plano de imunização, colocam MS no topo do 
ranking de vacinação contra Covid-19 
  

Plano de distribuição eficiente das vacinas contra a Covid-19 do Governo de Mato 
Grosso do Sul aliado ao trabalho de imunização planejado das prefeituras dos 79 
municípios, tem garantido ao Estado posições de destaque no ranking nacional de 
imunização. 

Mais uma vez, Mato Grosso do Sul está entre os melhores e desta vez na liderança 
da Campanha de Imunização Contra o Coronavírus, se tornando o Estado que mais 
aplica doses de vacinas no país. Conforme o Consórcio de Veículos de Imprensa, o 
Estado passou a ocupar o primeiro lugar na aplicação da primeira dose (D1). E já 
liderava há semanas na aplicação da dose 2 (D2).           

 

31 de março quarta-feira    

- MS começa a vacinar profissionais de segurança no próximo sábado contra 
covid.    

https://www.saude.ms.gov.br/reinaldo-azambuja-convoca-prefeitos-para-mutirao-de-vacinacao-nao-deixem-vacinas-paradas/
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https://www.saude.ms.gov.br/ms-comeca-a-vacinar-profissionais-de-seguranca-no-proximo-sabado-contra-covid/
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Mato Grosso do Sul vai começar a partir de sábado (3) a imunizar profissionais da 
segurança pública que estão na linha de frente contra a Covid-19. Entre eles estão 
os policiais federais, civis e militares, bombeiros militares, agentes penitenciários, 
policiais rodoviários federais e guardas municipais, que trabalham com afinco na 
fiscalização dos decretos estaduais de contenção à pandemia. 

O governador Reinaldo Azambuja elogiou a entrada dos profissionais na lista de 
prioridade de vacinação, após decisão do Ministério da Saúde. “É uma boa notícia. 
Sempre fui um defensor da inclusão dos servidores da segurança pública, que 
trabalham de forma incansável na fiscalização dos decretos, proteção as famílias e 
ajuda aos órgãos de saúde pública”. 

 
01 de abril quinta-feira 

-Mato Grosso do Sul recebe 11º lote de vacina contra Coronavírus nesta 
quinta-feira    
 
O Governo do Estado recebe nesta quinta-feira (1.4) um novo lote com 109,5 mil 
doses da vacina contra Covid-19. As vacinas chegam às 9h no Aeroporto 
Internacional de Campo Grande. 

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, este quantitativo vai 
garantir que os municípios concluam a vacinação de grupos prioritários 
remanescentes e continuem avançando na campanha de vacinação contra a Covid-
19 no Estado. “Mato Grosso do Sul é exemplo para o país na distribuição dos lotes e 
aplicação das vacinas. Vamos seguir firme para avançar cada vez mais na 
imunização da população”, disse. 

O 11º lote é composto por 101.000 doses da vacina Coronavac e 8.500 doses da 
vacina AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul soma 576.510 doses recebidas 
do imunizante.     

07 de abril quarta-feira  

-Mato Grosso do Sul recebe 12º lote de vacina contra Coronavírus nesta 
quinta-feira   
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-Secretário de Estado de Saúde anuncia vacinação de novos grupos contra 
COVID-19 
 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou durante a transmissão 
ao vivo nesta quarta-feira (7.4) a inclusão de dois novos grupos, indígenas não 
aldeados e jornalistas, para serem imunizados em Mato Grosso do Sul. “Nas 
próximas doses de vacinas que recebermos, nós vamos continuar a ampliação dos 
públicos a serem vacinados. Mato Grosso do Sul é o estado que mais vacinou a sua 
população”, reforçou.     
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https://www.saude.ms.gov.br/secretario-de-estado-de-saude-anuncia-vacinacao-de-novos-grupos-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/secretario-de-estado-de-saude-anuncia-vacinacao-de-novos-grupos-contra-covid-19/
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16 de abril sexta-feira   
 
SES lança serviço de consulta a resultados de exames da Covid-19 no próprio 
site   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já está no ar no site da Secretaria Estadual de Saúde de MS (SES) o serviço de 
consulta de resultados de exames de Covid-19. A facilidade foi lançada pela 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTEC), durante reunião da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) que aconteceu na manhã desta sexta-feira, na Sala de 
Situação da SES.   

15 de abril quinta-feira  

-Coronavírus: variante P1 já é predominante em MS 
82% das variantes de coronavírus sequenciadas  em Mato Grosso do Sul no mês de 
março deste ano,  são P1, aponta pesquisa que envolveu Universidade Federal de MS, 
Fiocruz e Lacen-MS, em 38 análises feitas na UFMS 

https://www.saude.ms.gov.br/ses-lanca-servico-de-consulta-a-resultados-de-exames-da-covid-19-no-proprio-site/
https://www.saude.ms.gov.br/ses-lanca-servico-de-consulta-a-resultados-de-exames-da-covid-19-no-proprio-site/
https://www.saude.ms.gov.br/18209-2/
https://www.saude.ms.gov.br/18209-2/
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A variante do coronavírus denominada P1, que surgiu inicialmente em Manaus, já é 
predominante em Mato Grosso do Sul, atingindo 82% entre 38 amostras analisadas 

entre os dias 6 a 9 deste mês. 
O anúncio foi feito durante 
reunião que aconteceu na 
tarde desta quinta-feira (15) 
na Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) por um grupo de 
pesquisadores que participou 
dos trabalhos realizados na 
Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS). 

 

 

 

14 de abril quarta-feira  

 

-Mato Grosso do Sul recebe 13º lote de vacina contra Coronavírus    
    
O Governo do Estado recebe um novo lote com 77,9 mil doses da vacina contra 
Covid-19. A previsão de chegada é nesta quinta-feira (15.4). 

O 13º lote é composto por 31,4 mil doses da vacina Coronavac e 46,5 mil doses da 
vacina AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul soma 708.010 doses recebidas 
do imunizante.   

19 de abril segunda-feira   
 
-Municípios podem não receber novas vacinas, caso não alimentem sistema 
de informações   
Na live desta segunda-feira, dia 19, para divulgação do boletim epidemiológico, o 
secretário Geraldo Resende fez um apelo para que as pessoas que já receberam a 
primeira dose da vacina contra a Covid-19, procurem os pontos de vacinação para 
a segunda dose. 

Geraldo ainda alertou prefeitos para um conflito de informações nos sistemas 
criados pelos governos federal e estadual para acompanhamento das vacinas já 
aplicadas. Segundo ele o não abastecimento correto pode acarretar consequências. 

22 de abril quinta-feira  
  
 -MS recebe 14º lote de vacina com 45,5 mil doses enviadas pelo Ministério 
da Saúde 
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https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-13o-lote-de-vacina-contra-coronavirus/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-14o-lote-de-vacina-com-455-mil-doses-enviadas-pelo-ministerio-da-saude/
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O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, recebe do 
Ministério da Saúde 45,5 mil doses de vacinas contra o Coronavírus nesta quinta-
feira (22), sendo 35,5 mil da AstraZeneca/Oxford e mais 10 mil doses da 
Coronavac. Este é o 14º lote e o Estado já totaliza 753.510 doses de vacinas 
recebidas do Ministério da Saúde para imunização no Estado.   
 
28 de abril quarta-feira 

 

-Após medidas duras, Mato Grosso do Sul registra queda na taxa de contágio 
e novos casos de Covid   
 
Três semanas após o decreto do Governo do Estado que fechou o comércio não 
essencial e restringiu a mobilidade da população por 10 dias com objetivo de frear 
a pandemia que vinha batendo recordes em Mato Grosso do Sul no final do mês de 
março, os resultados dessas duras medidas começam a aparecer. 

Os dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde na última semana 
mostram redução de indicadores importantes no controle da doença. “Temos 
dados que nos aliviam, a taxa de contágio, que é um referencial importante para 
que possamos mensurar o crescimento da doença, decaiu abaixo de 1,01%. Isso é 
sinal que a doença começa a decrescer. Isso nos alegra porque é fruto do decreto 
que fizemos e está tendo resultado agora”, destacou o secretário de saúde, Geraldo 
Resende na live de segunda-feira (26).  

29 de abril quinta-feira 

 
 -Mato Grosso do Sul recebe 15º lote de vacina contra Coronavírus nesta 
quinta-feira  
   
O Governo do Estado recebe nesta quinta-feira (29.4) um novo lote enviado pelo 
Ministério da Saúde com 66.950 doses da vacina contra Covid-19. As vacinas 
chegam às 9h no Aeroporto Internacional de Campo Grande. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a chegada de mais 
doses de vacina é de extrema importância para a continuidade do processo de 
imunização da população.  “As novas doses da vacina trazem alívio para Mato 
Grosso do Sul. Queremos continuar sendo exemplo para o País na aplicação de 
vacinas e distribuição”, disse. 

O 15º lote é composto por 1.200 doses da vacina Coronavac e 65.750 doses da 
vacina AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul soma 820.460 doses recebidas 
do imunizante.  

-Secretaria de Estado de Saúde começa vacinação de profissionais da 
educação, transporte coletivo e limpeza urbana  
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A Secretaria de Estado de Saúde divulgou resolução nesta quinta-feira (29.4) 
incluindo novos grupos para serem imunizados em Mato Grosso do Sul. Mato 
Grosso do Sul recebeu o 15º lote da vacina contra coronavírus com 65.750 doses. 

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que os novos grupos 
incluídos na vacinação são de extrema importância. “Os municípios poderão 
vacinas pessoas de 55 anos com comorbidades, professores que estejam em 
atividades, trabalhadores da limpeza urbana e aqueles que trabalham nos 
transportes urbanos. Nós ainda queremos avançar na vacinação das grávidas e 

puérperas”, destacou.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

30 de abril sexta-feira 

 

- OPAS classifica MS como melhor estado que vacina no país    

Mato Grosso do Sul apresenta o 
maior percentual de aplicação de 
doses recebidas do país aponta 
relatório da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS). O 
levantamento destaca que das 
753.510 doses recebidas pelo 
Estado do Ministério da Saúde, até o 
dia 27 de abril, 688.186 foram 
aplicadas. O índice de 

aproveitamento de doses utilizadas foi de 91% deixando Mato Grosso do Sul como 
único Estado do país a estar acima de 90%.  
 

- Apoio da OPAS  
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A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) tem sido parceira de Mato Grosso 
do Sul e vem acompanhando as políticas de enfrentamento à Covid-19 de todos os 
estados no Brasil. Em outubro de 2020, a OPAS classificou as ações desenvolvidas 
pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), como 
positivas. 
 
-Mato Grosso do Sul recebe 16º lote com 88.100 doses de vacina contra 
Coronavírus neste final de semana   
  
O Governo do Estado recebe novo lote com 88.100 doses da vacina contra Covid-19 
neste final de semana. A previsão repassada pelo Ministério da Saúde é de que os 
imunizantes cheguem entre sábado e domingo. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que com o novo lote de 
vacinas será possível avançar na aplicação da primeira dose na população. “Somos 
um dos Estados que mas aplicou a primeira dose na população. Com o novo lote 
poderemos atingir um publico maior de pessoas”, disse. 

O 16º lote é composto por 5.600 doses da vacina Coronavac e 82.500 doses da 
vacina AstraZeneca. O Ministério da Saúde informou que esse número pode sofrer 
alterações até o envio.  Com o novo lote, Mato Grosso do Sul soma 908.560 doses 
recebidas do imunizante.  

02 de maio - Domingo  

- O Governo do Estado recebe um novo lote enviado pelo Ministério da Saúde 
com 89.520 doses da vacina contra Covid-19. 
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 O 17º lote é composto por 7.020 doses da vacina da Pfizer e 82.500 doses da 
vacina AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul soma 915.580 doses 
recebidas do imunizante. 

 As 82.500 doses da AstraZeneca serão distribuídas aos 79 municípios na 
segunda-feira. 

Notícia no site: https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-17o-
lote-com-89-520-doses-de-vacina-contra-coronavirus-nesta-segunda-feira/ 

 

03 de maio segunda - feira  

- O décimo sétimo lote de vacina enviado pelo Ministério da Saúde contra o 
Coronavírus chegou na manhã desta segunda-feira (3), em Mato Grosso do 
Sul.   

 As 82.500 doses da AstraZeneca chegaram ao Aeroporto Internacional de 
Campo Grande às 7h30. Com cargas divididas por estado pelo Ministério da 
Saúde, as 7.020 doses da vacina da Pfizer desembarcam hoje, às 23h55, no 
Estado. 

 

 As 82.500 doses da AstraZeneca já estão sendo distribuídas aos 79 
municípios.  

 
 4.4 mil doses serão destinadas a imunização de D2 e 1,2 mil serão 

encaminhadas ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). 
 

 

Notícia no site: https://www.saude.ms.gov.br/vacina-da-pfizer-chega-a-noite-e-
municipios-ja-podem-retirar-doses-da-17a-remessa/ 

https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-17o-lote-com-89-520-doses-de-vacina-contra-coronavirus-nesta-segunda-feira/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-17o-lote-com-89-520-doses-de-vacina-contra-coronavirus-nesta-segunda-feira/
https://www.saude.ms.gov.br/vacina-da-pfizer-chega-a-noite-e-municipios-ja-podem-retirar-doses-da-17a-remessa/
https://www.saude.ms.gov.br/vacina-da-pfizer-chega-a-noite-e-municipios-ja-podem-retirar-doses-da-17a-remessa/
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- Equipe do IFMS desenvolveu videolaringoscópios que poderão ser 
utilizados em hospitais de Campo Grande e adquiridos a um custo bem mais 
acessível do que os modelos industrializados; aparelhos são úteis para 
cirurgias ou procedimentos que necessitem de intubação orotraqueal. 

 

- Um projeto que garante a reprodução em série de aparelhos de 
videolaringoscopia, utilizando, para tanto, impressoras 3D pertencentes ao campus 
Campo Grande do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) foi apresentado 
na manhã desta segunda-feira (3) ao secretário de Estado de Saúde Geraldo 
Resende. O objetivo é produzir o aparelho em série e distribuí-lo nos principais 
hospitais de Campo Grande a um custo muito mais acessível do que o modelo 
industrializado. 

Notícia no site: https://www.saude.ms.gov.br/secretario-geraldo-resende-recebe-
equipamentos-para-a-saude-produzidos-no-instituto-federal-de-ms/ 

 

05 de maio quarta - feira  

- Nos primeiros quatro meses de 2021, o Lacen (Laboratório Central de 
Saúde Pública) da Secretaria de Estado de Saúde já realizou a análise de 
quase 130 mil exames ‘padrão ouro’ (RT-PCR) no Estado. 

https://www.saude.ms.gov.br/secretario-geraldo-resende-recebe-equipamentos-para-a-saude-produzidos-no-instituto-federal-de-ms/
https://www.saude.ms.gov.br/secretario-geraldo-resende-recebe-equipamentos-para-a-saude-produzidos-no-instituto-federal-de-ms/
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 O reflexo da última onda apontou que os meses de março e abril 
apresentaram maior taxa de positividade da doença com índice de 43%, 
conforme a série histórica registrada pela SES, desde janeiro de 2021. Isto 
significa que para cada 100 amostras analisada pelo Lacen, 43 deram 
positivos para a Covid-19. 

Notícia no site: https://www.saude.ms.gov.br/em-quatro-meses-lacen-analisa-
130-mil-exames-padrao-ouro-de-covid-19/ 

 

06 de maio quinta- feira  

- Mato Grosso do Sul recebe 50,5 mil doses da Astrazeneca do Ministério da 
Saúde 

 O Governo do Estado recebe nesta quinta-feira (6.5) um novo lote de vacina 
a contra Covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde. O 18º lote é composto 
por 50.500 doses da vacina da AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul 
soma 966.080 doses recebidas do imunizante. 

Notícia no site: https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-505-mil-doses-da-
astrazeneca-do-ministerio-da-saude/ 

 

07 de maio sexta - feira  

- Mato Grosso do Sul recebe novo lote de vacinas da Coronavac para aplicação 
da segunda dose. 

 O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destaca que as doses 
recebidas serão distribuídas para que os municípios possam realizar a 
aplicação da segunda dose do imunizante naquelas pessoas que estão 
aguardando para completar o esquema vacinal. 

https://www.saude.ms.gov.br/em-quatro-meses-lacen-analisa-130-mil-exames-padrao-ouro-de-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/em-quatro-meses-lacen-analisa-130-mil-exames-padrao-ouro-de-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-505-mil-doses-da-astrazeneca-do-ministerio-da-saude/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-recebe-505-mil-doses-da-astrazeneca-do-ministerio-da-saude/
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 O 19º lote é composto por 13.300 doses da vacina da Coronavac. A remessa 
faz parte do carregamento de 1 milhão de doses  entregues pelo Instituto 
Butantan ao Ministério da Saúde. 

 Com a chegada do novo carregamento de Coronavac, Mato Grosso do Sul 
soma 979.380 doses recebidas do imunizante. As doses que chegarão neste 
sábado serão exclusivamente para aplicação da segunda dose. 

Notícia no site: https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-neste-
sabado-novo-lote-de-vacinas-da-coronavac-para-aplicacao-da-segunda-dose/ 

 

10 de maio segunda- feira  

- Com mais de 840 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19, MS 
segue com vacinação sem registro de reação adversa grave 

 Até o dia 7 de maio foram aplicadas 841.132 doses de imunizantes no 
Estado. O índice de quem já tomou a primeira dose de vacina corresponde a 
quase 21% da população geral do Estado. Assim, até o presente momento, 
MS não registrou nenhum caso de reação adversa grave e 630 casos 
registrados pelo e-sus notifica com EAPV foram considerados leves, 
notificados, acompanhados e finalizados. 

Notícia no site: https://www.saude.ms.gov.br/com-mais-de-840-mil-doses-de-
vacinas-aplicadas-contra-a-covid-19-ms-segue-com-vacinacao-sem-registro-de-
reacao-adversa-grave/ 

- O Governo do Estado recebe nesta segunda-feira um novo lote de vacina da 
Pfizer contra Covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde.  

 O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destaca que as doses 
recebidas serão distribuídas dessa vez para todos os municípios.  

 O 20º lote é composto por 14.040 doses da vacina da Pfizer. As doses são 
destinadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, 
gestantes e puérperas, e pessoas com deficiência permanente. 

 A vacina da Pfizer será enviada a todos os 79 municípios, conforme 
pactuado entre os secretários municipais de saúde em reunião da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB). Os municípios estão orientados a realizar a 
aplicação imediata da vacina.  

- O Governador Reinaldo Azambuja participou nesta segunda-feira (10) 
de uma audiência da Comissão Temporária da Covid-19 do Senado 
Federal e destacou a importância da compra de mais vacinas e também de 
insumos, incluindo o kit intubação. 

https://www.saude.ms.gov.br/com-mais-de-840-mil-doses-de-vacinas-aplicadas-contra-a-covid-19-ms-segue-com-vacinacao-sem-registro-de-reacao-adversa-grave/
https://www.saude.ms.gov.br/com-mais-de-840-mil-doses-de-vacinas-aplicadas-contra-a-covid-19-ms-segue-com-vacinacao-sem-registro-de-reacao-adversa-grave/
https://www.saude.ms.gov.br/com-mais-de-840-mil-doses-de-vacinas-aplicadas-contra-a-covid-19-ms-segue-com-vacinacao-sem-registro-de-reacao-adversa-grave/
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 Participaram ainda da videoconferência o secretário de Estado de Saúde 
Geraldo Resende, governadores de Maranhão e Piauí e o prefeito de 
Florianópolis, que com Mato Grosso do Sul também solicitarem ao Senado 
apoio diplomático para liberação do IFA (ingrediente farmacêutico ativo) 
por países que detêm esse insumo. 

Notícia no site: https://www.saude.ms.gov.br/a-comissao-da-covid-19-do-
senado-reinaldo-azambuja-reforca-importancia-de-mais-vacinas/ 

 

11 de maio terça- feira  

- Secretaria de Estado de Saúde distribui caixas térmicas para municípios 
transportarem vacinas 

 

 A Secretaria de Estado de Saúde distribuiu para os 79 municípios de Mato 
Grosso do Sul caixas térmicas novas para o transporte de imunizantes. 

 O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que o objetivo 
é auxiliar os municípios no transporte adequado dos imunizantes. “Essas 
caixas térmicas são importantes, pois ajudam no fortalecimento da nossa 
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campanha de imunização. Toda semana representantes dos municípios vem 
retirar as doses destinadas a cada município”, completou. 

 Os municípios receberam as novas caixas térmicas juntamente com o novo 
lote da vacina contra COVID-19 da Pfizer. 

Notícia no site: https://www.saude.ms.gov.br/secretaria-de-estado-de-saude-
distribui-caixas-termicas-para-municipios-transportarem-vacinas/ 

 

12 de maio quarta - feira  

- Mato Grosso do Sul recebe 21º lote de vacina contra COVID-19  

 O Governo do Estado recebe novo lote de vacina a contra Covid-19 enviado 
pelo Ministério da Saúde. As vacinas chegam às 18h30 no Aeroporto 
Internacional de Campo Grande. 

 O 21º lote é composto por 26.400 doses da vacina da Coronavac e 24.500 
doses da vacina da Astrazeneca. Com a chegada do novo carregamento, 
Mato Grosso do Sul somará 1.044.320 doses recebidas do imunizante. 

Fonte: https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-21o-lote-de-
vacina-contra-covid-19-nesta-quinta-feira/ 

 

- O secretário de Saúde, Geraldo Resende anunciou a implantação de novos 
leitos em Três Lagoas e Dourados para atendimento a pacientes vítimas da 
Covid-19, mesmo com um pequeno decréscimo nos índices de ocupação de 
leitos. 

 

 

 

 

https://www.saude.ms.gov.br/secretaria-de-estado-de-saude-distribui-caixas-termicas-para-municipios-transportarem-vacinas/
https://www.saude.ms.gov.br/secretaria-de-estado-de-saude-distribui-caixas-termicas-para-municipios-transportarem-vacinas/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-21o-lote-de-vacina-contra-covid-19-nesta-quinta-feira/
https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-21o-lote-de-vacina-contra-covid-19-nesta-quinta-feira/
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14 de maio sexta- feira  

- Mato Grosso do Sul recebe nesta sexta-feira novo lote de vacinas da 
Coronavac para aplicação da segunda dose 

 O 22º lote é composto por 13.000 doses da vacina da Coronavac. As vacinas 
serão destinadas para a aplicação da segunda dose. 

 Com a chegada do novo carregamento, Mato Grosso do Sul somará 
1.057.320 doses recebidas do imunizante. 

Fonte: http://www.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-recebe-nesta-sexta-feira-novo-
lote-de-vacinas-da-coronavac-para-aplicacao-da-segunda-dose/ 

17 de maio segunda - feira  

- Mato Grosso do Sul recebe novo lote com 141.690 doses da vacina contra 
Covid-19 

 O 23º lote é composto por 85.200 doses da vacina da Coronavac, 48.300 
doses da vacina da Astrazeneca e 8.190 doses da vacina da Pfizer. Com a 
chegada do novo carregamento, Mato Grosso do Sul somará 1.199.010 
doses recebidas do imunizante. 

 

18 de maio terça - feira  

- Mato Grosso do Sul recebeu na noite desta segunda-feir novo lote de vacinas da 
Coronavac e Astrazeneca, somando 133.500 doses. Nesta terça-feira mais um lote 
com 8.190 doses vacinas da vacina da Pfizer. 

20 de maio quinta-feira 

- MS segue no ranking da OPAS como melhor estado que vacina no país 

 Mato Grosso do Sul apresenta o maior percentual de doses aplicadas do país 
aponta relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O 
levantamento destaca que das 1.199.010 doses recebidas do Ministério da 
Saúde, até o dia 18 de maio, 970.472 doses foram aplicadas no Estado. O 
índice de aproveitamento de doses utilizadas foi de 81% deixando Mato 
Grosso do Sul como único Estado do país a estar acima da média nacional de 
66%. 

 Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o relatório da OPAS 
só reforça que as medidas adotadas pelo Governo do Estado estão no 
caminho certo. “É importante mostrar que o processo de imunização do 
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Estado está bastante avançado e os municípios têm sido nossos parceiros. 
Somos o melhor Estado que distribui as vacinas e o melhor que aplica. Por 
isso, reforço que os gestores municipais continuem intensificando a 
vacinação em seus municípios”. 

 

24 de maio segunda-feira  

- Estado encaminha equipamentos para cinco leitos de UTI na UPA/Dourados 

 

 O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES) 
encaminhou, na tarde de sábado (22), equipamentos para a instalação de 
cinco leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) de Dourados. 

 Os novos aparelhos vão substituir os antigos, possibilitando a internação de 
pacientes de Covid-19 que necessitem de estabilização, aguardando o 
surgimento de uma vaga hospitalar em leitos de UTI-Covid. Os 
equipamentos anteriormente instalados eram para transporte e não 
permitiam a permanência de pacientes por muito tempo na unidade. 

 

- Projeto padrinhos e madrinhas  

 Resolução nº 24/SES/MS Campo Grande, 24 de maio de 2021, substitui a 
Resolução nº 60/SES/MS Campo Grande, 14 de setembro de 2020, que 
Institui e coloca em execução a estratégia denominada “padrinhos e 
madrinhas” para atuarem no acompanhamento e apoio da rede assistencial 
dos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, referente aos assuntos 
relacionados à COVID-19. 57  

 Considerando a necessidade de fortalecer a interlocução entre a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) e as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) sobre 
assuntos relacionados à COVID-19;  
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 Art. 1º Instituir e colocar em execução, no âmbito do Estado de Mato Grosso 
do Sul, a estratégia denominada “padrinhos e madrinhas” para atuarem no 
acompanhamento e apoio da rede assistencial dos municípios do Estado de 
Mato Grosso do Sul, referente aos assuntos relacionados à COVID-19, cujas 
atribuições serão regidas pelo Manual de Condutas e suas atualizações. 

 Art. 2º A relação dos servidores designados para atuarem como “padrinhos 
e madrinhas” nos respectivos municípios, cujas substituições poderão 
ocorrer a qualquer tempo, será divulgada por meio de Resolução especifica. 
Art. 3º A estratégia “padrinhos e madrinhas” será desenvolvida sob a 
coordenação da Secretaria Adjunta de Estado de Saúde. 

 

25 de maio terça-feira  

- O Governo do Estado irá receber nesta semana um novo lote com 81.190 
doses da vacina contra Covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde.  Segundo 
o Governo Federal, a previsão de envio do carregamento é entre quarta-feira 
e sexta-feira. 

 O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destaca que as doses 
recebidas serão distribuídas para que os municípios possam continuar a 
imunização da população. 

  

- SES realiza web aula “Observatório Obstétrico Brasileiro de Gestantes e 
Puérpera com Covid-19” 

 

 A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza nesta quarta-feira (26), a web 
aula ‘Observatório Obstétrico Brasileiro de Gestantes e Puérpera com 
Covid-19’ com a docente do Departamento de Estatística da Universidade 
Federal do Espirito Santo (UFES), Agatha Rodrigues. 

 Segundo a presidente do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade 
Materna e Infantil de Mato Grosso do Sul (CEPMMI/MS) e gerente da Saúde 
da Mulher da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Hilda Guimarães de 
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Freitas, o encontro é importante porque irá discutir sobre às ações de 
prevenção a mortalidade materna durante a pandemia do Coronavírus.  

  

 

26 de maio quarta-feira  

- Com apoio do Estado, Dourados tem 55 leitos de UTI-Covid ativos 

 

 Essas UTI’s foram implantadas por meio de trabalho de parceria entre o 
governo do Estado, Ministério da Saúde e Município de Dourados, contando 
ainda com apoio de empresas que doaram equipamentos hospitalares e 
EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual). 

 Além dos 55 leitos ativos atualmente, o governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES), enviou equipamentos e assumiu o 
custeio de mais 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos no Hospital 
Universitário, até que os mesmos sejam habilitados pelo Ministério da 
Saúde. Esses leitos estão em fase de montagem. 

 

1 de junho terça-feira 

No combate ao Covid-19, Secretaria de Estado de Saúde distribui 1,6 milhão 
de EPIs aos municípios 
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 A Secretaria de Estado de Saúde distribuiu essa semana aos municípios de 
Mato Grosso do Sul 1,6 milhão de Equipamentos de proteção individual 
(EPI) para auxiliar no combate a pandmeia de Coronavírus. 

 O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destaca que os materiais 
enviados tem como objetivo auxiliar os municípios nesse momento da 
pandemia. “O Governo do Estado tem se empenhado para fazer todo o 
possível no combate a pandemia”, disse. 

 Foram entregue aos municípios mascaras, toucas, luvas, álcool em gel, 
sapatilhas, óculos e protetores faciais. A distribuição foi feita baseada na 
densidade populacional de cada município. 

- Mato Grosso do Sul recebe novo lote com 85.440 doses da vacina contra 
Covid-19 

 O Governo Federal encaminha nesta semana novo lote com 85.440 doses de 
vacina contra Covid-19.  A remessa é composta por 77.250 da AstraZeneca e 
8.190 da Pfizer. 

 Geraldo Resende ainda reforça caso o Ministério da Saúde encaminhe as 
doses até esta quarta-feira (2), os municípios intensifique a vacinação 
durante o período do feriado prolongado. 

- Secretaria de Estado de Saúde estabelece incentivo a municípios que 
aplicarem doses da vacina contra COVID-19. 

 A Secretaria de Estado de Saúde publicou nesta terça-feira (1.6) resolução 
que estabelece incentivo financeiro aos municípios que aplicarem as doses 
recebidas. A ação tem como objetivo o fortalecimento das ações de 
vacinação contra a Covid-19 no âmbito de Mato Grosso do Sul. 

 O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explicou que a intenção 
é premiar os municípios que apresentarem bom desempenho na vacinação. 
“Queremos incentivar os municípios a aplicar as doses recebidas. Mato 
Grosso do Sul é o Estado que mais vacina no País, mas queremos continuar 
avançando e aumentar o ritmo da imunização”, disse. 
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 A  Secretaria de Estado de Saúde irá disponibilizar R$ 5.899.727,40 que 
serão distribuídos aos municípios como incentivo financeiro. A distribuição 
do recurso será de acordo com a população do município estimada para o 
ano de 2020 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

 

2 de junho quarta-feira 

- O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, distribui 
nesta quarta-feira (2.6) 126.241 unidades de medicamentos de intubação 
orotraqueal (IOT), também conhecido como Kit intubação, para hospitais do 
Mato Grosso do Sul. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Estado de 
Saúde distribuiu 1.763.839 unidades de medicamentos do kit intubação. 

 O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que o Governo 
do Estado está dando o suporte necessário para auxiliar os hospitais 
durante a pandemia de COVID-19. “Mato Grosso do Sul possui uma das 
maiores ocupações de leitos de UTI do País. Os medicamentos do kit 
intubação são de extrema importância para os pacientes tenham o 
atendimento adequado”, disse. 

 O carregamento de kit intubação é composto por relaxantes musculares, 
sedativos, adjuvantes, suporte hemodinâmico e analgésicos. 
Os medicamentos serão distribuídos aos Hospitais do Plano de Contingência 
do Estado para o Enfrentamento a Pandemia da Covid-19 que possuem 
leitos de UTI para atendimento de pacientes com Covid-19, e também aos 
Hospitais de Pequeno Porte e UPAs que estejam com pacientes com Covid-
19 intubados. 

 

4 de junho sexta-feira 

Em ajuda humanitária, oito pacientes de Dourados são transferidos para 
Rondônia. 
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 Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, transfere 
oito pacientes com Covid-19 do município de Dourados para o Estado de 
Rondônia nesta sexta-feira (4). A decisão veio após reunião realizada no 
final da tarde desta quinta-feira (3), coordenada pelo Coronel Marcello 
Fraiha, Assessor da Secretaria de Estado de Saúde, em que envolveu 
diversos representantes de instituições de Mato Grosso do Sul, Rondônia, 
além do Ministério da Saúde e da Defesa. 

 Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a oferta de 10 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi oferecida pelo secretário 
Fernando Rodrigues Máximo (Saúde) e pelo governador do Estado de 
Rondônia, Marcos Rocha. 

 “É um ato de reciprocidade, pois em janeiro deste ano, o Estado de 
Rondônia precisou dos leitos do Hospital Regional que é do Governo do 
Estado. Agora, eles retribuem de forma generosa, leitos que poderão ser 
utilizados por pacientes de Mato Grosso do Sul lá em Porto Velho (RO)”, 
explica Resende. 

 Os pacientes que se encontram internados em unidades de saúde de 
Dourados, saem por volta das 6 horas em ambulâncias - do tipo UTI móvel, 
com destino à Campo Grande acompanhado de médicos e enfermeiros. Dos 
oito pacientes, quatro são mulheres com idades de 79 anos, 68 anos, 58 
anos, 52 anos e de 29 anos. E três são homens de 55 anos, 51 anos e 32 
anos. O transporte aéreo será realizado com emprego da aeronave C105 
Amazonas da ALA 5 da Força Aérea Brasileira (FAB) previsto para decolar 
às 12 horas de MS 

 

4 de junho sexta-feira 
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- Com ajuda humanitária, Rondônia já conta com nove pacientes de MS 

 O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, transferiu 
na manhã deste sábado (5), o nono paciente para Rondônia. O homem tem 
29 anos, é do município de Eldorado e foi levado pelo avião do Corpo de 
Bombeiros Militar de MS. Na tarde ontem (4), sete pacientes de Dourados 
partiram de Campo Grande com destino a Porto Velho (RO) em um avião da 
Força Aérea Brasileira (FAB). O primeiro paciente foi transferido no dia 2 de 
junho, de Bonito. Mato Grosso do Sul prepara para os próximos dias, o envio 
do décimo paciente à capital de Rondônia. 

 Com logística robusta, composta por sete ambulâncias de UTI Móvel, os 
pacientes saíram na manhã de sexta-feira (4) de Dourados até a Base Aérea 
de Campo Grande, em que uma aeronave C105 Amazonas da ALA 5 da Força 
Aérea Brasileira (FAB) os aguardava. 

 

7 de junho segunda-feira 

Cinco pacientes com covid-19 foram transferidos para a capital paulista 
neste domingo 

 

 O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, transferiu 
cinco pacientes com Covid-19 na tarde de domingo (6) para o Estado de São 
Paulo. Do total, três pacientes são da macrorregião de Campo Grande, do 
município de Maracaju e dois são da Capital. Mato Grosso do Sul já 
transferiu 14 pacientes para outros Estados. 

 Todos foram levados em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) até o 
aeroporto de Congonhas e depois transferidos para o Hospital Geral Vila 
Penteado e o Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília, ambos na 
capital paulista. 
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 Para secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, esta iniciativa é um 
gesto humanitário do Governo de São Paulo. ”Seremos eternamente gratos 
com São Paulo, assim como Rondônia por essa ajuda tão importante neste 
momento crítico que Mato Grosso do Sul está enfrentando”, destacou. 

 Os três pacientes de Maracaju estavam internados no Hospital Soriano 
Correia da Silva, sendo dois homens de 62 e 53 anos e uma mulher de 57 
anos. Os pacientes de Campo Grande são dois homens, de 60 e 76 anos, que 
estavam internados em unidades de saúde da Capital. 

- Secretaria de Estado de Saúde transfere mais dois pacientes para São Paulo 
nesta segunda-feira   

 

 

 O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, transferiu 
mais dois pacientes com Covid-19 para o Estado de São Paulo nesta 
segunda-feira (7). Com a transferência de hoje, Mato Grosso do Sul soma 16 
pacientes encaminhados para serem internados em outros estados. 

 Foram transferidos dois pacientes que estavam no Hospital Municipal Jose 
Valdir Antunes, em São Gabriel do Oeste. As famílias deram autorização 
para a transferência. O translado até a Base Aérea de Campo Grande foi feito 
em ambulâncias. 

 O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolaram por volta das 16h de 
Campo Grande desta segunda-feira com destino o aeroporto de Congonhas, 
na cidade de São Paulo (SP). Os pacientes serão encaminhados para o 
Hospital Geral Vila Penteado e o Hospital Estadual Metropolitano Santa 
Cecília. 

 

17 de junho quinta-feira 

- Mato Grosso do Sul recebe nesta quinta-feira remessa com doses da Pfizer e 
na sexta-feira doses da Coronavac 
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 O Governo do Estado recebe nesta quinta-feira lote com 32.760 doses de 
vacina contra Covid-19 da Pfizer, do Ministério da Saúde.    

18 de junho sexta-feira 

- Governo do Estado destina equipamentos para 10 novos leitos de UTI em 
Três Lagoas 

 

 O governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) fez entrega, na manhã desta sexta-feira (18) de kits para a montagem 
de 10 novos leitos de UTI-Covid no Hospital Auxiliadora, de Três Lagoas. Os 
equipamentos foram entregues pelo secretário estadual de Saúde Geraldo 
Resende para a secretária municipal Elaine Furio, que esteve na SES 
representando o prefeito Ângelo Guerreiro. 

 Com a medida, Três Lagoas passará a contar com 35 leitos de UTI para 
atender pacientes graves de Covid-19. A previsão, de acordo com a Elaine 
Furio, é que os novos leitos sejam montados até o final deste mês de junho. 
O custeio da nova estrutura acontecerá em cofinanciamento pelo Estado e 
Município, à proporção de 50% para cada um, até que haja a habilitação 
pelo Ministério da Saúde. 

21 de junho segunda-feira 

- Secretaria de Estado de Saúde distribui aos municípios 97.500 doses da 
vacina da Astrazeneca 

 A Secretaria de Estado de Saúde distribui nesta segunda-feira (21.6) 97.500 
doses da vacina contra COVID-19 da Astrazeneca aos 79 municípios. 

 Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, as doses recebidas 
são importantes para continuar o esquema vacinal da população. “Mato 
Grosso do Sul tem sido exemplo para o país tanto distribuição quanto na 
aplicação da vacina contra a COVID-19”. 
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24 de junho quinta-feira 

- Reforço na imunização: municípios recebem 105.090 doses de vacina e 
Estado participa de estudo inédito contra Covid-19 

 A Secretaria de Estado de Saúde aprovou nesta quinta-feira (24), em 
reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), de forma consensual 
junto aos 79 secretários municipais de Saúde, a distribuição das 105.090 
doses das vacinas da Pfizer, Coronavac e Janssen de forma proporcional a 
todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Outra boa notícia é que o 
Ministério da Saúde incluiu 13 municípios da região de fronteira do Estado 
para participar de um estudo inédito contra a Covid-19. 

 Durante a reunião da CIB ficou pactuado com os municípios que as 48.600 
doses da Coronavac, 37.440 doses da Pfizer e 19.050 doses Janssen serão 
distribuídas aos municípios a partir das 7h às 9h desta sexta-feira (25). Os 
municípios irão retirar as respectivas doses na Coordenadoria Estadual de 
Vigilância Epidemiológica. A relação com a quantidade que será enviada a 
cada município será publicado no Diário Oficial do Estado. 

 Das doses recebidas, 48.600 doses da vacina Coronavac serão utilizadas 
para D1 e D2. O município deverá armazenar a segunda dose (D2) da vacina 
Coronavac, a fim de garantir o cumprimento do aprazamento daqueles 
indivíduos vacinados com a primeira dose (D1) enviadas nesta remessa. 

- Estudo de vacinação em massa nos 13 municípios de fronteira 

 Mato Grosso do Sul também irá receber do Ministério da Saúde 150 mil 
doses da vacina da Janssen para um estudo que irá realizar a imunização em 
massa de 13 municípios que fazem fronteira com outros países em Mato 
Grosso do Sul. 

 A estratégia deste estudo técnico será realizado pelo Ministério da Saúde 
exclusivamente nos municípios  de Mundo Novo, Japorã, Sete Quedas, 
Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, Antônio João, Bela 
Vista, Caracol, Porto Murtinho, Corumbá e Ladário. 

 O estudo está sendo capitaneado pelo infectologista Júlio Crodda através do 
grupo VEBRA COVID-19, que tem o apoio da Opas e é composto por 
diversas instituição, como Fiocruz, UFMS, Stanford university, Yale 
university, Instituto de Salude Global de Barcelona, Universidade da Florida, 
entre outras. 

 

25 de junho sexta-feira 

- MS é destaque nacional na transparência da vacinação contra covid-19 
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 Além de liderar o ranking nacional de vacinação contra Covid-19, Mato 
Grosso do Sul também é destaque na transparência da divulgação dos dados 
sobre a imunização, sendo classificado no nível “ótimo”, em pesquisa 
realizada por professores da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e 
UDESC (Universidade Estadual de Santa Catarina). 

 Esta pesquisa se trata de um levantamento sobre a transparência do 
processo de vacinação dos estados, por meio do ITVC-19 (Índice de 
Transparência da Vacinação contra a Covid-19).  São levados em conta a 
divulgação de 10 itens sobre a imunização, para se chegar a pontuação e 
nível de cada estado. 

 Mato Grosso do Sul conseguiu 96 pontos, o que o coloca no nível “alto”, 
considerado ótimo na transparência dos dados. Em nove categorias tivemos 
a nota máxima, entre elas as informações sobre: doses disponíveis, idade e 
faixa etária, população alvo, tipos de dose, tipo de vacina, localização, 
visualização, formato aberto e série histórica. 

 O ITVC-19 adotou uma escala de 0 a 100 pontos. Os níveis foram definidos 
nas categorias opaco (0 – 19), baixo (20 – 39), médio (40-59), bom (60-79) 
e alto (80-100). Esta classificação coloca Mato Grosso do Sul na melhor 
classificação do levantamento. 

 A pesquisa é conduzida pelos professores Fabiano Maury Raupp (UDESC) e 
Ana Rita Silva Sacramento (UFBA). O levantamento é semanal e está na  8° 
edição. Esta última atualização será divulgada nesta sexta-feira (25), nas 
redes sociais do Observatório de Finanças Públicas (OFiP). 

 

28 de junho segunda-feira 

- MS é líder no ranking nacional e bate recorde na aplicação de vacina. 

https://instagram.com/ofip.gpesquisa?utm_medium=copy_link
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 Além de liderar o ranking nacional de vacinação contra a Covid-19, Mato 
Grosso do Sul é destaque ao bater recorde na aplicação de vacina contra o 
Coronavírus. A marca histórica acontece neste domingo (27), com a 
aplicação de 35.104 doses de vacina no Estado. 

 Para o Cel. Marcelo Fraiha do Corpo de Bombeiros a marca no desempenho 
vacinal é motivo de orgulho. 

 E de acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 28 de 
junho, em apenas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou mais 531 casos de 
contaminação pelo coronavírus; 333.050 no total. Média móvel de 1.326 
casos por dia. 

29 de junho terça-feira 

- Mato Grosso do Sul recebe novo lote com 233.960 doses da vacina contra 
Covid-19. 

 O Governo Federal encaminha nesta semana novo lote com 68.460 doses de 
vacina contra Covid-19. A remessa é composta por 26.910 da Pfizer e 
41.550 da JanssenO Ministério da Saúde também irá enviar 165.500 doses 
da Janssen para estudo que irá realizar a imunização em massa de 13 
municípios que fazem fronteira com outros países em Mato Grosso do Sul. 
Ao todo serão 233.960 doses recebidas durante essa semana. 

- Estudo de vacinação em massa nos 13 municípios de fronteira: 

 O Ministério da Saúde informou que nesta pauta de distribuição irá enviar 
165.500 doses da Janssen, equivalente a 5% da reserva técnica, para 
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realização de estudo de efetividade da vacina Janssen  que será realizado 
em treze municípios da faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. 

 O estudo está sendo capitaneado pelo infectologista Júlio Crodda através do 
grupo VEBRA COVID-19, que tem o apoio da Opas e é composto por 
diversas instituição, como Fiocruz, UFMS, Stanford university, Yale 
university, Instituto de Salude Global de Barcelona, Universidade da Florida, 
entre outras. 

 O coordenador da pesquisa, Julio Crodda, ressaltou que essas 165.500 doses 
serão utilizadas para um estudo de extrema importância apoiado pelo  
Ministério da Saúde e que essas doses não estavam previstas na 
distribuição regular da vacina. “Elas virão exclusivamente porque existe 
uma pesquisa apoiada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, são doses 
adicionais de vacina, principalmente para gerar evidência científica para o 
Brasil e para o mundo da efetividade da vacina da Janssen para a nova 
variante Gamma (P1)”, enfatizou. 

 

30 de junho quarta-feira 

- MS será o primeiro a imunizar 100% das pessoas com 18 anos ou mais, diz 
Reinaldo Azambuja 

 Com 41,29% da população imunizada com pelo menos uma das doses 
contra a Covid-19, Mato Grosso do Sul mantém a liderança na vacinação 
entre os estados brasileiros e, na previsão do governador Reinaldo 
Azambuja, será o primeiro a alcançar a proteção de 100% da população com 
18 anos ou mais. 

   “Mato Grosso do Sul vai ser o primeiro estado a imunizar 100% da sua 
população com 18 anos ou mais. Eu vejo uma discussão até salutar do 
governador de São Paulo, com Rio de Janeiro e com Rio Grande do Sul e eu 
falo para você: quem vai terminar primeiro essa vacinação vai ser Mato 
Grosso do Sul. Por quê? Porque nós dialogamos bem com os municípios, a 
equipe está sincronizada, a vacina chega e vai direto para os municípios, já 
vai direto para o braço”, disse Reinaldo Azambuja em entrevista ao 
programa Tribuna Livre, da FM Capital. 

 

- Secretaria de Estado de Saúde recebe 99.410 doses de vacina contra nesta 
quarta-feira 

 O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, recebe 
nesta quarta-feira (30.6), do Ministério da Saúde, novo lote com 99.410 
doses da vacina contra Covid. O voo com 72.500 doses da Astrazeneca 
desembarca as 18h e o voo com 26.910 doses da Pfizer desembarca as 
18h30. As remessas chegam no Aeroporto Internacional de Campo Grande. 



 

52  

 O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que a vacinação 
continua avançando no Estado. “Somos exemplos nacional da distribuição e 
aplicação das vacinas. Queremos ser o primeiro Estado a vacinar a toda 
população adulta. Vamos continuar trabalhando para imunizar nossa 
população”, disse. 

 O lote é composto por 72.500 doses de Astrazeneca e 26.910 doses da 
Pfizer. Essas doses serão distribuídas entre os 66 municípios. 

01 de julho quinta-feira 

-Governo do Estado Recebe 207.050 doses da vacina da Jassen nesta quinta-
feira   

 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, recebeu nesta 
quinta-feira (01.7), do Ministério da Saúde, novo lote com 207.050 doses da vacina 
contra Covid da Janssen. 

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, comemorou a chegada do lote das vacinas. 
“É uma grande conquista para Mato Grosso do Sul. Os 79 municípios serão 
beneficiados. Iremos criar um cinturão sanitário na faixa de fronteiras e com isso 
os outros 66 municípios vão passar a receber mais doses das vacinas nas remessas 
regulares”, completou. 

Das doses da Jassen que chegaram, 165.500 doses da Janssen serão usadas para 
estudo que irá realizar a imunização em massa de 13 municípios que fazem 
fronteira com outros países em Mato Grosso do Sul. As 41.550 doses da Janssen 
serão distribuídas entre os outros 66 municípios.   

-Estudo de vacinação em massa nos 13 municípios de fronteira  

O estudo está sendo capitaneado pelo infectologista Júlio Crodda através do grupo 
VEBRA COVID-19, que tem o apoio da Opas e é composto por diversas instituição, 
como Fiocruz, UFMS, Stanford university, Yale university, Instituto de Salude 
Global de Barcelona, Universidade da Florida, entre outras. 

O coordenador da pesquisa, Julio Crodda, ressaltou que essas 165.500 doses serão 
utilizadas para um estudo de extrema importância apoiado pelo  Ministério da 
Saúde e que essas doses não estavam previstas na distribuição regular da vacina. 
“Elas virão exclusivamente porque existe uma pesquisa apoiada pelo Ministério da 
Saúde. Ou seja, são doses adicionais de vacina, principalmente para gerar evidência 
científica para o Brasil e para o mundo da efetividade da vacina da Janssen para a 
nova variante Gamma (P1)”, enfatizou. 

É necessário que toda a população acima de 18 dessas cidades sejam vacinadas 
para avaliar o impacto e efetividade da vacina. O número de doses e as cidades 
escolhidas seguiram critérios técnicos. 
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Os municípios que vão fazer parte do estudo de vacinação em massa são Mundo 
Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, 
Antônio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Corumbá e Ladário. 

02 de julho sexta-feira 

-Sessenta e dois municípios atingem meta máxima de incentivo na aplicação 
de doses da vacina contra COVID-19 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-MS faz história e inicia imunização da população em 13 municípios da região 
de fronteira 
  

https://www.saude.ms.gov.br/sessenta-e-dois-municipios-atingem-meta-maxima-de-incentivo-na-aplicacao-de-doses-da-vacina-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/sessenta-e-dois-municipios-atingem-meta-maxima-de-incentivo-na-aplicacao-de-doses-da-vacina-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/sessenta-e-dois-municipios-atingem-meta-maxima-de-incentivo-na-aplicacao-de-doses-da-vacina-contra-covid-19/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-faz-historia-e-inicia-imunizacao-da-populacao-em-13-municipios-da-regiao-de-fronteira/
https://www.saude.ms.gov.br/ms-faz-historia-e-inicia-imunizacao-da-populacao-em-13-municipios-da-regiao-de-fronteira/
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Com mais um marco histórico para Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado de Saúde e em parceria com o Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e pelo estudo encabeçado pelo 
infectologista Júlio Crodda através do grupo VEBRA COVID-19, que tem o apoio da 
Opas (Organização Pan Americana da Saúde) e demais instituições de pesquisa, foi 
iniciada nesta sexta-feira (2) a vacinação em massa nos 13 municípios de fronteira 
com as doses da vacina Janssen. O ato simbólico aconteceu no posto de vacinação 
instalado no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. 

Emocionado, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que Mato 

Grosso do Sul será o primeiro Estado do Brasil a sair desta pandemia. “Nós 
conseguimos esse feito histórico. Estamos iniciando esse processo de imunização 
hoje (2), nos 13 municípios que compõe a região de fronteira de nosso Estado. 
Acredito que é a maior conquista que nós tivemos no enfrentamento à Covid”.  

04 de julho domingo 

SES lança campanha de imunização em massa na fronteira e ativa 10 novos 
leitos de UTI em Amambai 

 

Secretário estadual Geraldo 
Resende considera ato “histórico” 
e avalia que Mato Grosso do Sul 
será um dos primeiros Estados 
brasileiros a sair da pandemia da 
Covid-19 
 

07 de julho quarta-feira  
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Governador falou  também sobre o estudo de vacinação nos municípios de fronteira 
em entrevista para Globo News nesta quarta 

O bom desempenho da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso 
do Sul é resultado de parceria e incentivo aos municípios, conforme destacou o 
governador Reinaldo Azambuja durante entrevista à Globo News na manhã desta 
quarta-feira (7). Com 23% da população imunizada com a segunda dose, o Estado 
está acima da média nacional, em termo de vacinação completa. 

Fronteira 

O estudo do VEBRA COVID-19 (Vaccine Effectiveness in Brazil Against COVID-19) 
que vai apontar efetividade e impacto da vacinação em massa na fronteira também 
foi um dos pontos debatidos na entrevista. 150 mil doses da Janssen foram 
destinadas aos 13 municípios que fazem fronteira com outros países em Mato 
Grosso do Sul.  

 

Vacinômetro – Conforme dados do vacinômetro disponibilizado no site do Governo 
do Estado, até às 9 horas desta manhã, 1.881.497 pessoas foram imunizadas, 
destas, 1.216.78 

 



 

56  

08 de julho quinta-feira   

- Covid-19: Secretário de Saúde acompanha vacinação em municípios da 
fronteira 

 

14 de julho quarta-feira 

Mato Grosso do Sul recebe novo lote com 41.250 doses da vacina da 
Astrazeneca nesta quinta-feira   

Mato Grosso do Sul recebe nesta quinta-feira (15.7) novo lote com 41.250 doses da 
vacina da Astrazeneca contra Covid. A remessa chega as 18h05 no Aeroporto 
Internacional de Campo Grande. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a chegada de 
novas doses são importantes para avançar a imunização da população de Mato 
Grosso do Sul. “Somos destaque nacional por termos vacinado mais de 70% da 
população adulta no Estado. Queremos ser o primeiro do país a completar 100%. 
Continuamos trabalhando duro e avançando na campanha de imunização”, disse. 

O lote com 41.250 doses da vacina da Astrazeneca será destinada para aplicação de 
primeira dose dando continuidade na campanha de Imunização contra COVID-19. 

15 de julho quinta-feira 

Referência na imunização contra COVID-19, Mato Grosso do Sul recebe visita 
do Ministro da Saúde nesta sexta-feira 

 

 O Estado de Mato Grosso do Sul recebe a visita do Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, nesta sexta-feira (16.7). 
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 O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, ressaltou que a visita do 
Ministro da Saúde é o reconhecimento da boa condução no combate a 
pandemia e na imunização da vacina contra COVID-19 em Mato Grosso do 
Sul. “Somos referência nacional e vamos mostrar ao ministro Queiroga 
como estamos conseguindo chegar nesse bom desempenho”, destacou. 

 Por Mato Grosso do Sul ser destaque nacional na imunização contra COVID-
19 e também no enfrentamento contra a pandemia, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, cumpre vasta agenda em Campo Grande durante todo o 
dia de sexta-feira. 

  

19 de Julho segunda-feira 

- Mato Grosso do Sul recebe 34.200 doses da vacina contra COVID-19 nesta 
segunda-feira e 69.710 doses chegam na terça-feira 

 O Governo do Estado recebe do Ministério da Saúde nesta segunda-feira 
(19.7) lote com 34.200 doses de vacina contra Covid-19, sendo 12.800 de 
astrazeneca e 21.400 coronavac. Nesta terça-feira (20.7), Mato Grosso do 
Sul irá receber as 17h45 lote com 15.210 da Pfizer e as 21:25 recebe o 
carregamento com 54.500 doses da Vacina da Astrazeneca no Aeroporto 
Internacional de Campo Grande. 

 O Ministério da Saúde informou o envio de nesta semana de 103.910 doses 
de vacina contra Covid-19. Entretanto, por motivos de logística, o Ministério 
dividiu os envios dos lotes. 

 

27 de julho terça-feira 

- Com 98% das doses aplicadas, MS mantém liderança no ranking da OPAS 
como melhor Estado que vacina contra COVID-19 no país 

 Mato Grosso do Sul segue na liderança entre os estados que apresenta o 
maior percentual de doses contra a Covid-19 aplicadas do país, conforme 
relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) divulgado nesta 
terça-feira (27/7). O levantamento destaca que das 2.227.243 doses 
recebidas do Ministério da Saúde, até o dia 27 de julho, 2.277.860 doses 
foram aplicadas no Estado. O índice de aproveitamento de doses utilizadas 
foi de 98% deixando o Estado acima da média nacional de 82%. 

 O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destaca que os números 
refletem os esforços do governo do Estado junto com os municípios para 
garantir a imunização da população do Mato Grosso do Sul. “Continuamos 
sendo exemplo para o país. A grande quantidade de doses aplicadas reflete 
o nosso trabalho árduo em vacinar os sul-mato-grossenses”. 
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30 de julho sexta-feira 

- Impacto da vacinação nos 
municípios de fronteira apresenta 
63% de queda de casos novos de 
Covid19 em MS 

 O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Saúde, divulga a primeira 
parcial sobre a vacinação 

realizada nos 13 municípios que compõem a região de fronteira em Mato 
Grosso do Sul. Em 10 dias de realização, período de 2 a 22 de julho, os dados 
apresentaram redução de casos novos confirmados nestes municípios em 
comparação com os demais municípios que não participaram do estudo. Ao 
todo, 94.215 pessoas da região de fronteira foram imunizadas com a vacina 
da Janssen. 

 Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul 
se torna exemplo para todo o país e será o primeiro estado a sair desta 
pandemia. “Nós conseguimos esse feito histórico. Esse processo de 
imunização nos 13 municípios foi extremamente importante para nós. Os 
municípios compõem a região de fronteira de nosso Estado e criamos esse 
cinturão sanitário. Acredito que é a maior conquista que nós tivemos até o 
momento, neste enfrentamento à Covid-19”. 

 O levantamento realizado pela SES revela que houve uma diminuição 
considerável nos indicadores de transmissão e óbitos por Covid-19, sentida 
nas últimas semanas do mês de julho, nos 13 municípios contemplados pelo 
estudo: Mundo Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral 
Moreira, Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, 
Corumbá e Ladário. 

 

31 de julho sábado 

- SES repassa a municípios 20 mil testes de antígeno para enfrentamento a 
Covid-19 

 

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, todos os 
municípios receberam os testes. 
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  “Vamos repassar 10 mil unidades aos municípios de fronteira que fazem 
parte do ‘Projeto Vebra Covid-19’ e mais 10 mil unidades aos demais 
municípios de Mato Grosso do Sul. O teste de antígeno é importante porque 
ajuda a identificar a infecção atual de Coronavírus em indivíduos que 
apresentem sinais ou sintomas suspeitos de Covid-19”. 

 O Estado já havia repassado 39 mil testes de antígenos doados pelo 
Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) a 53 
municípios que foram selecionados por alguns critérios como: ser cidade de 
fronteira; percentual de RT-PCR efetuado durante toda a pandemia; 
distância do LACEN/MS; distância da sede da macrorregião de saúde e 
avaliação do Prosseguir. 

- Excelência nos resultados 

 Durante avaliação realizada pela OPAS em junho, como critério de boas 
práticas, os técnicos chamaram atenção para o sequenciamento genômico 
que permitiu a identificação de novas variantes do Coronavírus presentes 
em Mato Grosso do Sul. Além de destacar a organização de trabalho frente à 
vacinação, a qual Mato Grosso do Sul tem se tornado referência nacional. 

 

- Mato Grosso do Sul recebe 79.490 doses de vacinas contra Covid-19 

 O Governo do Estado recebe do Ministério da Saúde neste sábado (31/7) o 
lote com 79.490 doses de vacinas contra a Covid-19. As 43.290 doses da 
Pfizer chegaram às 7h30 e as 36.200 doses da Coronavac chegam às 18h45, 
no Aeroporto Internacional de Campo Grande. 

 O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, parabenizou os 79 
municípios do Estado que têm feito um trabalho louvável e fazendo com que 
o Estado permaneça em primeiro lugar no ranking de vacinação. 
"Recomendo que os municípios não deixem as doses na geladeira e 
precisamos que estas equipes fiquem a postos para avançar na imunização”. 

 

03 de agosto (terça-feira) 

MS atinge marca de 80% da população adulta vacinada contra a Covid-19 
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Mato Grosso do Sul ultrapassou nesta terça-feira (3) a marca de 80% da população 
adulta vacinada com ao menos uma dose de imunizantes contra a covid-19. O 
percentual de vacinados em relação à população com 18 anos ou mais - e também 
de grupos prioritários - está disponível no vacinômetro da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES). 

Com o avanço dos números, a meta do Governo do Estado é alcançar a imunização 
coletiva da população ainda no mês de agosto. Isso se o Ministério da Saúde 
manter o cronograma de repasses de vacinas. Nesta semana, o governador 
Reinaldo Azambuja falou sobre o planejamento do Estado para os 79 municípios 
sul-mato-grossenses. 

Para o governador, o programa de incentivos financeiros às equipes municipais de 
saúde, criado pelo Governo do Estado, tem contribuído com o bom desempenho de 
Mato Grosso do Sul na proteção contra a covid-19. Ao todo, serão mais de R$ 5 
milhões disponibilizados aos municípios, repassados conforme o crescimento dos 
números da vacinação. 

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, MS será o primeiro 
Estado do país a alcançar a meta de 90% de vacinação preconizada pelo Ministério 
da Saúde – com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19 aplicada – e 
50% com a segunda dose de vacina em indivíduos adultos acima de 18 anos. A 
expectativa é que esta marca histórica aconteça em agosto. 

 

13 de agosto (sexta-feira)  

Secretaria de Estado de Saúde anuncia início da vacinação de adolescentes 
entre 17 e 12 anos 

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou nesta sexta-feira 
(13.8) o início da vacinação contra COVID-19 de adolescentes entre 17 e 12 anos 
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de idade, sem comorbidades, utilizando as doses da vacina da Pfizer. Os municípios 
devem iniciar exclusivamente pelos que tenham entre 17 anos à 17 anos, 11 meses 
e 29 dias de idade. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destaca que devido ao avanço 
da vacinação contra COVID-19 no Estado, possibilita o início da vacinação de 
adolescentes. “Seremos o primeiro Estado do País a iniciar a vacinação de 
adolescentes e isso é bom. Já tem Capitais que iniciaram a vacinação, mas seremos 
o primeiro Estado a fazer isso em todos os municípios”, afirmou. 

De acordo a resolução 180/CIB/SES, os municípios estão autorizados a iniciar a 
vacinação de adolescentes a partir das doses da vacina da Pfizer que chegam na 
noite desta sexta-feira e serão distribuídas aos municípios a partir deste sábado 
(14.8). Os municípios devem aplicar a primeira dose (D1), em de adolescentes de 
12 à 17 anos de idade, devendo nesta remessa iniciar exclusivamente pelos que 
tenham entre 17 anos à 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade, com ou sem 
comorbidades. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explica que serão utilizadas 
50% das doses recebidas da vacina da Pfizer para os municípios iniciarem a 
vacinação de adolescentes sem comorbidades. “Como é uma quantidade pequena 
os municípios devem começar vacinando os adolescentes com 17 anos incompletos 
e ao longo que mais doses forem chegando, poderemos ir decrescendo na idade até 
os 12 anos”, completou. 

Mato Grosso do Sul já vacinou 7.273 adolescentes com comorbidades graves 
contra Covid-19. Em 18 de junho, a Secretaria de Estado de Saúde iniciou a 
vacinação de adolescentes com comorbidades graves utilizando a vacina da Pfizer 
em Mato Grosso do Sul, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizar a indicação da vacina Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos de 
idade ou mais, incluindo na bula da vacina a nova faixa etária. 

14 de agosto (sábado) 

Estudo da Secretaria de Saúde indica reforço da terceira dose em idosos de 
MS 

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul realizou levantamento em 
que indica a necessidade de uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 em 
idosos a partir de 60 anos. O estudo revelou que de fevereiro a maio deste ano, o 
grupo adquiriu imunidade contra o Coronavírus, porém, após esse período houve 
aumento quanto ao número de casos e de óbitos para este grupo específico. 

Segundo o levantamento, a idade é um fator de risco independente para o 
agravamento da Covid-19, onde o sistema imunológico responde menos a 
produção de anticorpos. Ou seja, um indivíduo a partir de 60 anos de idade corre 
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duas vezes mais risco de hospitalização ou óbito por Covid-19 em relação a um 
indivíduo mais jovem. E a situação progride conforme o aumento da faixa etária. 

O levantamento ainda leva em consideração que há fatores agravantes para este 
público como: a circulação de novas variantes, alta transmissibilidade, efeito da 
imunidade por conta da idade. Os idosos são os mais vulneráveis frente a doença 
causada pelo novo Coronavírus e com relação aos dados sobre a efetividade 
reduzida nos idosos e pelo surgimento de novas variantes, desta forma avalia-se a 
possibilidade de dose de reforço a esse grupo, pois mesmo imunizados ainda estão 
sendo os mais acometidos pela Covid-19 

Foi constatou ainda que desde o início da pandemia até julho de 2021 foram 
registrados 5.626 óbitos de idosos vítimas da Covid-19, sendo 1.801 em 2020 e 
3.825 em 2021. Isto representa 112% de óbitos mais desde março de 2020. E o 
risco de nova contaminação aumenta a partir dos 60 anos de forma progressiva 
nas faixas etárias. O risco é maior para os idosos de 90 anos ou mais, em que o 
risco de hospitalização é de 8,5% e de óbito de 18,3%. 

17 de agosto (terça-feira) 

Após vacinação em massa, municípios da fronteira apresentam 75,5% de 
queda de casos novos de Covid-19 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, divulga nova 
parcial sobre a vacinação realizada nos 13 municípios que compõem a região de 
fronteira em Mato Grosso do Sul. Em 45 dias de realização, período de 2 de julho a 
14 de agosto, os dados apresentaram redução de 75,5% de casos novos de Covid-
19 confirmados nestes municípios. Ao todo, 94.215 pessoas da região de fronteira 
foram imunizadas com a vacina da Janssen. 

De acordo com a análise os trezes municípios de fronteira apresentaram neste 
período redução de 75,5% nos casos confirmados, redução de 69% nas 
hospitalizações e 79,2% de redução em relação os óbitos. Enquanto os demais 
municípios do Estado apresentaram redução de 35% nos novos casos de Covid, 
redução de 43,8% nas hospitalizações e 70,02 na redução dos óbitos por Covid-19. 

O coordenador do estudo, infectologista Júlio Croda, explicou que analisando os 
dados entre a população entre 18 e 39 anos se detectou a redução de 74,1% nas 
internações. “A queda de casos e hospitalização foi o dobro nessa faixa etária 
comparando os municípios de fronteiras versus os outros municípios”, detalhou 
Croda. 

Mato Grosso do Sul realizou no início de julho a vacinação em massa dos 13 
municípios de fronteira, que fazem parte pesquisa intitulada “Efetividade das 
diferentes vacinas para a COVID-19, baseada em dados secundários de sistemas de 
vacinação e vigilância”. 
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O estudo foi conduzido pelo infectologista Júlio Croda através do grupo VEBRA 
COVID-19 (Vaccine Effectiveness in Brazil Against COVID-19), que é composto por 
diversas instituição, como Fiocruz, UFMS, Stanford university, Yale university, 
Instituto de Salude Global de Barcelona, Universidade da Florida, entre outras. 

Os municípios que fizeram parte do estudo de vacinação em massa são Mundo 
Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, 
Antônio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Corumbá e Ladário. 

18 de agosto (quarta-feira) 

SES realiza web aula ‘Segurança da Parturiente e Puérpera no Atendimento 
Hospitalar em Tempos de Covid-19’ 

 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza nesta quarta-feira (18), às 14 horas, 
a web aula ‘Segurança da Parturiente e Puérpera no Atendimento Hospitalar em 
Tempos de Covid-19’. Objetivo é ressaltar os cuidados da mulher e do bebê dentro 
do ambiente hospitalar. 

A web aula é indicada a todos os profissionais de saúde e entre os temas a serem 
debatidos estão a importância do contato pele a pele da mãe e o recém-nascido na 
primeira mamada; o estímulo à amamentação; o colostro riquíssimo em nutrientes 
para proteção do bebê. 

A web aula ‘Segurança da Parturiente e Puérpera no Atendimento Hospitalar em 
Tempos de Covid-19’ será ministrada pela enfermeira mestre em Saúde e 
representante da Sobrasp em MS, Ana Maria Tristão; a psicóloga do Hospital 
Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS, Terezinha A. da Silva e a 
assistente social do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS, 
Lina F. Dutra de Araújo. 

19 de agosto (quinta-feira) 
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SES blinda estudantes e aplica teste contra a Covid em equipe que atuará nos 
Jogos Escolares da Juventude de MS 

Em uma retomada histórica, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Estado de Saúde, realiza nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20), a aplicação de 
teste de antígeno contra a Covid-19 nos profissionais que integram a equipe da 
Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) que atuará 
nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, de 20 a 22 de agosto. Ao 
todo serão testados 206 profissionais, sendo 195 da equipe técnica da Fundesporte 
e mais 11 da SES que realizarão os testes contra a Covid-19. 

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a aplicação dos testes 
de antígeno, coleta de swab/cotonete (secreção nasal) garante a segurança dos 
atletas. “O teste de antígeno auxilia no diagnóstico da doença infecciosa pelo 
Coronavírus, a sensibilidade deste teste é de 98,11%. O resultado sai em 15 
minutos. Assim, os atletas e todos os colaboradores serão triados previamente 
antes do início do evento”. 

O teste de antígeno será aplicado por uma força-tarefa composta por enfermeiros 
da Secretaria de Estado de Saúde. Assim, nesta quinta-feira (19) será realizada 69 
testagens em membros da equipe da Fundesporte como médicos e fisioterapeutas, 
dirigentes/chefes de delegação, voluntários e demais membros de estafe, além dos 
11 profissionais da SES que realizarão os exames. Na sexta-feira (20) serão 
aplicados 126 testes na equipe de árbitros da Fundesporte”. 

Protocolo Sanitário 

A Secretaria de Estado de Saúde em apoio a Fundesporte elaborou um rigoroso 
protocolo de 'Retomada Segura dos Jogos Escolares da Juventude de MS', com 
orientação de biossegurança destinado a equipe técnica, aos atletas e demais 
participantes. Os integrantes das delegações (estudantes-atletas, técnicos, 
motoristas e demais funcionários) de municípios do interior serão testados no ato 
do embarque, com emissão de laudo que comprove o resultado negativo. 

Além disso, todos os alunos-atletas já passaram por avaliação médica prévia, uma 
das obrigatoriedades do regulamento geral dos Jogos Escolares. Posteriormente, 
cada município, por meio de sua secretaria de saúde, ficará encarregado de 
monitorar os participantes por pelo menos 10 dias, conforme o protocolo da SES. 

Jogos Escolares da Juventude 

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul será totalmente presencial, 
com realização da etapa da faixa etária de 12 a 14 anos dos esportes individuais, de 
20 a 22 de agosto, em Campo Grande. As disputas serão em oito modalidades: 
atletismo, badminton, ciclismo, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e 
xadrez, nos gêneros masculino e feminino. A competição é válida como seletiva 
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estadual para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorrerão de 29 de 
outubro a 5 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ). 

Ao todo, vão participar 288 atletas (117 no feminino e 171 no masculino) de 24 
municípios: Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Caarapó, Campo 
Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Guia Lopes da 
Laguna, Itaporã, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas 
do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Três Lagoas e Vicentina. 

24 de agosto (terça-feira) 

SES realiza web aula ‘Aconselhamento em Amamentação e Manejo em 
Tempos de Covid-19’ 

 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza nesta terça-feira (24), às 14 horas, a 
web aula ‘Aconselhamento em Amamentação e Manejo em Tempos de Covid-19’ 
com a docente do curso de Nutrição da Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul, Dra. Deise Bresan. 

Destinada a profissionais de saúde, o aconselhamento é a forma de atuação onde o 
profissional escuta a mãe, procura compreendê-la, com seus conhecimentos, 
oferece ajuda para que a própria mãe tome decisões e auxilia no aumentando de 
sua confiança e autoestima. 

A web aula ainda vai abordar sobre o manejo da amamentação em tempos de 
Covid-19, apresentando as orientações para o aleitamento na pandemia. 

24 de agosto (terça-feira)  

MS já tem mais de 100 mil jovens abaixo de 18 anos vacinados contra Covid-
19 



 

66  

 

Mato Grosso do Sul já vacinou mais de 100 mil jovens abaixo de 18 anos, sem 
comorbidades, contra a Covid-19. Isto representa 36% deste público  no Estado. A 
imunização do grupo foi autorizada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) desde 
o dia 13 de agosto, com a vacina Pfizer, que já passou por testes e estudos 
específicos nesta faixa etária. 

De acordo com os dados do “Vacinômetro“ do dia 24 de agosto de 2021 já foram 
100.561 jovens vacinados, em uma faixa etária estimada de 278.267 no Estado. 
 Cada município está adequando seu calendário de vacinação incluindo os 
adolescentes de 12 a 17 anos. 

A vacinação nesta faixa etária foi liberada após a apresentação de estudos 
desenvolvidos pelo laboratório, que indicaram a segurança e eficácia da vacina 
para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

Vacinação 

Mato Grosso do Sul segue como destaque na vacinação, estando nas primeiras 
colocações do País na aplicação da primeira e segunda dose. Das vacinas que 
chegam ao Estado, 96% foram aplicadas nos municípios. A logística também é 
eficiente com a distribuição dos imunizantes em menos de 12 horas para as 79 
cidades. 

O Estado já vacinou com a primeira dose ou dose única 71% da população. Se levar 
em conta apenas a população adulta este percentual sobre para 91%. Neste grupo 
(adulto) a imunização completa (segunda dose ou dose única) já chega a 55%. Ao 
todo já foram aplicadas 2,9 milhões de doses no Mato Grosso do Sul. 

24 de agosto (terça-feira) 

https://www.saude.ms.gov.br/e-vacine/


 

67  

Performance de MS na vacinação contra a covid-19 rende Moção de 
Congratulação 

O bom desempenho de Mato Grosso do Sul no cenário nacional de vacinação contra 
a covid-19 foi reconhecido pela Assembleia Legislativa, que aprovou Moção de 
Congratulação ao governador Reinaldo Azambuja, ao secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Resende, e aos 79 prefeitos sul-mato-grossenses. 

Proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), presidida pelo 
deputado Gerson Claro e integrada pelos deputados Barbosinha, Eduardo Rocha, 
Evander Vendramini e Professor Rinaldo, o reconhecimento é estendido aos 
secretários municipais, gestores das unidades de Saúde e todos os profissionais 
envolvidos na vacinação. 

Mato Grosso do Sul iniciou a campanha de imunização contra a covid-19 em 18 de 
janeiro deste ano. Desde o começo do processo de vacinação, o Estado tem se 
destacado nacionalmente pela agilidade na proteção contra a doença, graças ao 
trabalho das equipes de Saúde e a adesão da população sul-mato-grossense.  

Nesta semana, segundo o vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 
Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de 90% da população adulta imunizada 
com a primeira dose ou com a vacina de dose única. Já o percentual de adultos 
vacinados com as duas doses de um dos imunizantes aprovados pela Anvisa é de 
55,38%. 

 

25 de agosto (quarta-feira) 

Covid-19: Mato Grosso do Sul será 1.º Estado a começar aplicação da terceira 
dose da vacina em idosos 

Dose de reforço deverá ser aplicada por faixas etárias, começando com as 
pessoas de 80 anos ou mais e profissionais de saúde que tenham completado o 
ciclo vacinal há seis meses, ou seja, que tomaram as duas doses da vacina até o 
dia 31 de março deste ano 

Idosos com 80 anos ou mais e que tomaram a segunda dose da vacina contra a 
Covi-19 há pelo menos seis meses poderão começar a receber a terceira dose, de 
reforço, já na próxima sexta-feira (27) em Mato Grosso do Sul. 

O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde Geraldo Resende durante 
live desta quarta-feira (25) realizada na governadoria, após autorização anunciada 
pelo Ministério da Saúde, também na manhã de hoje. Segundo o secretário, o 
Ministério apontou o início da vacinação de reforço para 15 de setembro. 
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“Mas como em nosso Estado estamos em processo avançado e já realizamos a 
imunização de um grande número de pessoas, inclusive nos adolescentes de 12 a 
17 anos e tendo concluído em todos os municípios a imunização dos acima de 18 
anos, queremos começar a aplicação da terceira dose a partir de sexta-feira (27), se 
as vacinas chegarem amanhã”, destacou o secretário. 

Em reunião realizada nesta manhã (25) pela Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB), que reúne a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e os 79 secretários 
municipais de Saúde a medida foi aprovada de forma consensual. 

Pelo acordo, 70% das doses que devem chegar possivelmente nesta quinta-feira 
(26) ao Estado, serão destinadas para esse reforço. A previsão é de um 
desembarque de 37.440 unidades da vacina da Pfizer e 44.000 da Coronavac. Os 
30% restantes serão aplicadas nos adolescentes de 12 a 16 anos. 

“Estamos construindo uma resolução para que todos os idosos a partir de 60 anos, 
incluindo os profissionais de saúde, recebam a dose de reforço em nosso Estado. 
Mas o quantitativo de vacinas que vai chegar, inicialmente, não será suficiente para 
atender a todos ao mesmo tempo. Por isso, vamos vacinar por faixas etárias, 
começando com as pessoas de 80 anos ou mais, e profissionais de saúde que 
tenham completado o ciclo vacinal há seis meses, ou seja, os que tomaram as duas 
doses da vacina até o dia 31 de março deste ano”, explicou Geraldo Resende. 

26 de agosto (quinta-feira) 

Municípios têm até 3 de setembro para aderirem ao programa de cirurgias 
eletivas e exames de média e alta complexidade 

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, abre 
credenciamento para os municípios ao projeto de incentivo estadual destinado à 
Caravana da Saúde, que nesta etapa traz duas modalidades: Opera MS que reúne 
94 rol de procedimentos cirúrgicos e o Examina MS com 66 tipos de exames de 
média e alta complexidade. Os 79 municípios poderão fazer a adesão ao programa 
até 3 de setembro. Objetivo é reduzir a fila de espera de cirurgias e exames que 
deixaram de ser realizados devido à pandemia de covid-19. 

Para o programa, o Governo do Estado reservou R$ 80 milhões, sendo R$ 60 
milhões para as cirurgias eletivas para o exercício de 2021 e 2022 e mais R$ 20 
milhões para realização de exames de média e alta complexidade para exercício de 
2021. O retorno das cirurgias eletivas ocorrerá de forma gradativa e organizada, 
conforme a capacidade operacional de cada unidade hospitalar e região de saúde, 
não deixando de priorizar o atendimento de urgência e emergência, como também 
aos casos da COVID-19. 

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, explica que a retomada do 
programa é de suma importante pois evita que as cirurgias eletivas se tornem de 
urgência nos pacientes que aguardam pelas cirurgias e acelera no diagnóstico por 
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meio da realização de exames. “Nós já avinhamos registrando um acúmulo de casos 
no Estado, e com a melhora do quadro da pandemia, nós precisamos dar vazão a 
esses procedimentos a curtíssimo prazo sob pena de se agravar cada vez mais o 
estado de saúde da nossa gente”. 

Os municípios poderão fazer a adesão por meio de suas Secretarias Municipais de 
Saúde, juntamente com os estabelecimentos de saúde 
contratualizados/contratados pelo SUS, apresentando proposta dos 
procedimentos disponibilizados, por meio do preenchimento da “Declaração de 
Adesão” assinada pelo gestor municipal e o diretor (a) de cada unidade hospitalar 
e unidade executora. Para ver o regulamento completo e quais são os 
procedimentos ofertados 

27 de agosto (sexta-feira)  

Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de três milhões de dose aplicadas  da 
vacina contra COVID-19. Foram vacinadas 72,66% da população do Estado com a 
primeira dose da vacina contra Coronavírus e imunizou 42,80% com as duas doses 
da vacina. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou a eficiência de Mato 
Grosso do Sul na aplicação das vacinas. “Mato Grosso do Sul é referência nacional 
na vacinação contra COVID-19. Desde o início da campanha de imunização temos 
nos destacado. Agradecemos o esforço de todos que estão empenhados nessa 
missão”, disse. 

Desde o início da Campanha de Imunização Contra a Covid-19, o Governo do 
Estado recebeu 82 remessas, somando 3.123.640 doses da vacina de quatro 
laboratórios diferentes: AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen. 

O Governo do Estado distribuiu todas as doses aos municípios. Mato Grosso do Sul 
é o Estado que mais vacinou a população no País. Aqui, 92,09% da população 
adulta vacinável maior de 18 anos receberam a 1ª dose do imunizante e 57,76% 
foram imunizados com a segunda dose. 

Mato Grosso do Sul foi o primeiro Estado a iniciar a vacinação de adolescentes 
entre 12 a 17 anos. Até o momento foram vacinados 44,66% dos adolescentes 
vacinados com a primeira dose da Pfizer. 

Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 3.009.119 doses, sendo 1.806.699 com 
a primeira dose, 967.602 com a segunda dose e 234.729 com dose única. 

30 de agosto (segunda-feira) 

O Governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (30.8) 
novas remessas de vacina com 40.460 doses de vacina contra a Covid-19. 
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O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou a eficiência de Mato 
Grosso do Sul na aplicação das vacinas. “Mato Grosso do Sul é referencia nacional 
na vacinação contra COVID-19. Desde o início da campanha de imunização temos 
nos destacado. Agradecemos o esforço de todos que estão empenhados nessa 
missão”, disse. 

As 25.250 doses da Astrazeneca chegam no voo AD 4877 às 13hh15 e 15.210 doses 
de Pfizer chegam no voo LA 3153 as 17h35. Os dois lotes desembarcam no 
Aeroporto Internacional de Campo Grande nesta segunda-feira. 

A Secretaria de Estado de Saúde irá distribuir as 40.460 doses de vacina a partir 
das 7h30 desta terça-feira (31.8). A relação com a quantidade que cada município 
irá receber será publicada no Diário Oficial do Estado. 

Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou a população no País. Aqui, 92,34% 
da população adulta vacinável maior de 18 anos receberam a 1ª dose do 
imunizante e 59,14% foram imunizados com a segunda dose. Até o momento 
foram vacinados 47,30% dos adolescentes vacinados com a primeira dose da 
Pfizer. Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 3.053.113 doses, sendo 
1.819.133 com a primeira dose, 996.527 com a segunda dose e 234.729 com dose 
única. 

31 de agosto (terça-feira) 

A Secretaria de Estado de Saúde apoia a pesquisa realizada pelo Ministério da 
Saúde com objetivo de criar um mapa detalhado sobre a transmissão e o 
comportamento da Covid-19 no país. Campo Grande foi o único município do 
Estado a ser selecionado e contará com a participação de 4.239 pessoas. Os 
profissionais de saúde farão visitas aos domicílios selecionados com a coleta de 
sangue dos participantes para o estudo soroepidemiológico. A coleta de sangue 
acontece até o dia 30 de setembro. 

Segundo a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Dra Crhistinne Maymone, a 
pesquisa é importante porque vai identificar a soroprevalência da doença. “O 
Estudo vai nos mostrar dados em relação ao número de infectados e os anticorpos. 
Serão coletadas amostras em pessoas que já tiveram a doença independentemente 
de estarem vacinadas. Com isto, o exame vai verificar o resultado de um anticorpo 
de vacina e um anticorpo da doença e nos mostrará qual é a soroprevalência do 
vírus em cada município”. 
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Segundo informações do Ministério da Saúde, a Pesquisa de Prevalência de 
Infecção por Covid-19 no Brasil (PrevCov) é estudo soroepidemiológico nacional 
que pode fornecer informações que apoiem a tomada de decisão baseada em 
evidências, embasando as respostas em saúde pública e nos mostrando a 
distribuição da covid-19 e sua dinâmica de transmissão, sinalizando como a 
doença varia ou variou de acordo com o cenário específico das populações 
afetadas, e nos diferentes recortes geográficos: grandes regiões, unidades 
federadas, regiões metropolitanas e municípios das capitais. 

As amostras de soro coletadas serão analisadas nas Unidades de Apoio ao 
Diagnóstico de COVID -19 da FIOCRUZ (RJ e CE). A Metodologia CLIA para detecção 
de IgG (teste Abbott), que permite a detecção de resposta à infecção e resposta 
vacinal. Foram selecionadas 274 municípios de todo o Brasil e o resultado da 
pesquisa tem previsão para ser publicado em novembro deste ano. 

Importante ressaltar que os menores de 18 anos só podem participar da PrevCov 
com autorização de pais ou responsáveis. Vale lembrar que os dados são sigilosos e 
a colaboração de todos podem ajudar a salvar muitas vidas. Em caso de dúvidas, 
ligue 136. 

 

 

 

 

06 de setembro (segunda-feira) 

 

Começo de setembro tem redução de 36% no número de casos de Covid em 
relação a agosto 

O começo do mês de setembro mostra uma redução de 36% no número de casos de 
Covid-19 no Estado, em comparação com o mesmo período de agosto. Esta queda 
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também aparece nos dados sobre internação de pacientes e ocupação de leitos de 
UTI SUS nas quatro macrorregiões do Estado. 

Até o dia 3 de setembro foram 894 ocorrências confirmadas do vírus, enquanto 
que no mesmo período de agosto, tinha sido registrado 1.411 casos. Para os 
especialistas este cenário de diminuição em Mato Grosso do Sul tem relação direta 
com o aumento da vacinação no Estado. 

Os dados do boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) mostram 
que neste começo de setembro existem 247 pacientes internados por Covid nos 
hospitais do Estado, enquanto em agosto eram 507, ou seja, uma redução de 51% 
nas internações. 

Já em relação as mortes, também existe um leve recuo com 7 neste começo de 
setembro e 10 no mesmo período de agosto. Outra medida importante é a taxa de 
contágio que segue abaixo de 0,90 desde 15 de julho, o que mostra tendência de 
estabilidade na transmissão do vírus dentro do Estado. 

 

08 de setembro (quarta-feira) 

Boletim Covid: semana 35 registra menor patamar de casos e óbitos desde 
janeiro 

Dados do boletim Covid apresentados nesta quarta-feira (08) mostram que Mato 
Grosso do Sul fechou a semana epidemiológica n° 35 com o menor número de 
casos e mortes desde o começo do ano.   

Entre os dias 29 de agosto a 4 de setembro foram 1.767 novos casos no Estado. 
Como mostra a evolução dos gráficos, desde junho que detém registros recordes, 
os números têm seguido uma tendência de gradativa queda.  

No mesmo período Mato Grosso do Sul registrou 77 óbitos por complicações da 
Covid. Ao longo de 2021, o menor número era do mês de fevereiro, com 83 vidas 
perdidas na semana epidemiológica n° 7.    

 

Terceira dose de reforço já chegou a mais de 15 mil idosos em MS 
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A terceira dose contra Covid-19 já chegou a 15.323 idosos a partir de 60 anos em 
Mato Grosso do Sul, o que representa 4,5% do público. A expectativa é vacinar 
337.848 pessoas desta faixa etária. O objetivo é reforçar a imunização deste 
público, principalmente para conter as variantes do vírus, como a Delta. 

Com o aval, Mato Grosso do Sul iniciou a aplicação da terceira dose em 27 de 
agosto nos idosos residentes em instituições de longa permanência e naqueles com 
80 anos ou mais. Com a chegada de novos imunizantes os municípios começaram a 
adequar o calendário de vacinação com a inclusão novamente desta faixa etária. 

“Estamos na vanguarda no país, pois graças a eficiência de nossas equipes, 
concluímos os esquemas vacinais de mais de 90% de vacinados com pelo menos 
uma dose aplicada. Por isso, iniciamos a vacinação da dose de reforço nos idosos 
por estamos avançados na imunização”, explicou o secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Resende. 

 

De acordo com o “Vacinômetro”, o Estado já aplicou ao menos a primeira dose em 
74% da população. Se levar em conta apenas o público adulto este percentual sobe 
para 93%, sendo 63% com a imunização completa (dose única ou 2° dose). Ao todo 
já são 3,1 milhões de doses aplicadas no Mato Grosso do Sul. 

 

13 de setembro (segunda-feira) 
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Mato Grosso do Sul recebe mais 87.750 doses de vacina contra a Covid-19 
nesta segunda-feira 

O Governo do Estado recebe do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (13.9)  
remessa com 87.750 doses de vacina contra a Covid-19. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou a eficiência de Mato 
Grosso do Sul na aplicação das vacinas. “Mato Grosso do Sul é referencia nacional 
na vacinação contra COVID-19. Desde o início da campanha de imunização temos 
nos destacado. Agradecemos o esforço de todos que estão empenhados nessa 
missão”, disse. 

As 87.750 doses da Pfizer chegam no voo LA 3271 às 13h15 no Aeroporto 
Internacional de Campo Grande nesta segunda-feira. 

 

15 de setembro (quarta-feira) 

MS já tem mais de 50% da população com esquema vacinal completo 

 

O avançado processo de imunização de Mato Grosso do Sul, que já atinge 50% da 
população geral, é um dos principais responsáveis pela desaceleração dos 
indicadores da Covid no Estado.   

Ainda assim, os gestores da saúde reforçam diariamente a importância da 
população mesmo vacinada, manter o uso da máscara, higiene das mãos, uso de 
álcool gel e distanciamento social.  

Com diversas estratégias e atuando em parceria com os 79 municípios para 
acelerar o processo de vacinação, a meta do secretário de saúde, Geraldo Resende é 
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transformar Mato Grosso do Sul no primeiro estado do País a atingir a imunidade 
coletiva.  

16 de setembro (quinta-feira) 

 

SES recebe da FIEMS, dez capacetes elmo para tratamento de pacientes 
infectados pela Covid-19 

 

A Secretaria de Estado de Saúde recebeu 10 capacetes tipo elmo da FIEMS em 
forma de doação para ações de enfrentamento da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. 
Os equipamentos foram entregues ao titular da pasta, Geraldo Resende, na manhã 
desta quinta-feira (16). Os capacetes são indicados para utilização em pacientes 
que estão internados e necessitam de suporte ventilatório. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, lembra que pandemia do 
coronavírus ainda não acabou e que as doações destes aparelhos são de extrema 
importância para os sul-mato-grossenses. “Estes aparelhos, ajudam a reduzir o 
tempo de internação de um paciente que apresenta melhora significativa após o 
uso”. 

Geraldo ainda destaca que a FIEMS é uma grande aliada na luta contra esse vírus. 
“Há um somatório de esforços e que tem nos colocados em primeiro lugar, 
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principalmente, na vacinação. A FIEMS tem um papel fundamental neste processo, 
pois nos ajudou de pronto, com a instalação de drive-thrus de vacinação em Campo 
Grande e Dourados. E os frutos são colhidos agora”. 

Com os dez capacetes, o Estado passa a contar com 44 capacetes tipo elmo doados 
pela FIEMS à Secretaria Estadual de Saúde. 

 

17 de setembro (sexta-feira) 

Governo Federal lança campanha com testes de antígeno que existe há seis 
meses em MS 

 

O Governo Federal lançou nesta sexta-feira (17), o Plano Nacional de Expansão da 
Testagem para o Coronavírus, Campo Grande foi escolhida para participar deste 
projeto com mais quatro cidades do país: Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Porto 
Velho (RO) e Foz do Iguaçu (PR). Cada município receberá testes rápidos de 
antígeno para detecção da Covid-19, o resultado do exame fica pronto entre 15 e 
20 minutos. Pioneiro, a iniciativa existe há seis meses em Mato Grosso do Sul e tem 
ajudado milhares de pacientes no diagnóstico precoce para o vírus SARS-CoV-2. 

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o projeto realizado pelo 
Ministério da Saúde somará às estratégias desenvolvidas por Mato Grosso do Sul 
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no enfrentamento à Covid-19. “Nós já temos o nosso programa implantado desde 
março, quando compramos 160 mil testes de antígeno e distribuímos para todos os 
municípios. Assim, esses testes enviados pelo governo federal será um reforço às 
nossas ações, principalmente, em Campo Grande”. 

Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que cerca de 60 milhões de testes de 
antígeno, que mostram o diagnóstico com essa rapidez, sejam distribuídos para 
todo Brasil em 2021. Só nesta semana, o Ministério da Saúde envia 2,4 milhões de 
testes para todos os 5.570 municípios do país, dos 26 estados e Distrito Federal, 
para garantir a expansão do diagnóstico da Covid-19 em todo território nacional. 
Nesta etapa, o critério de distribuição será populacional. Em seguida, também 
serão considerados os cenários epidemiológicos de cada localidade. 

 

24 de setembro (sexta-feira) 

Secretaria de Estado de Saúde inicia aplicação da dose de reforço em 
trabalhadores da saúde em Mato Grosso do Sul 

A Secretaria de Estado de Saúde autorizou nesta sexta-feira (24.9) os municípios a 
realizarem a aplicação da dose de reforço em profissionais de saúde com 50 anos 
ou mais, que tenham completado o esquema vacinal (segunda dose ou dose única) 
a pelo menos seis meses, independente do imunizante aplicado. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que é importante 
avançar na aplicação da dose de reforço na população. “Mato Grosso do Sul mostra 
o compromisso com a vacinação contra Covid e com a vida dos profissionais da 
saúde.  Logo conseguiremos abranger um público maior para a dose de reforço”, 
completou. 

 

A Secretaria de Estado de Saúde também orientou os municípios a continuarem a 
dose de reforço em idosos e pessoas com doenças autoimunes, que tenham 
completado o esquema vacinal a pelo menos quatro meses. 

A aplicação da dose de reforço nos profissionais de saúde começa a partir deste 
sábado, quando a Secretaria de Estado de Saúde distribui aos municípios 71.760 
doses de vacina contra Covid-19. 

25 de setembro (sábado) 

 

Dia D de Vacinação contra a Covid-19 é marcada pela vacinação de secretário 
de saúde com dose de reforço 
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O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, de 66 anos, tomou a terceira 
dose de vacina e abriu o Dia D Vacinação contra a Covid-19 que acontece nos 79 
municípios de Mato Grosso do Sul. Ação aconteceu manhã deste sábado (25), no 
drive-thru do Centro de Convenções Albano Franco. Resende estava acompanhado 
pelo filho, Tomás, de 6 anos, quando recebeu a dose da Pfizer aplicada pelo 
secretário municipal de saúde de Campo Grande, José Mauro Filho. 

Segundo Resende, receber a dose de reforço é motivo de muita emoção e também é 
a única eficaz contra a Covid-19. “Por isso, aproveito para convocar todos os 
idosos, a partir e 60 anos – que tenham tomado a segunda dose a quatro meses, 
para tomarem a dose de reforço contra a Covid-19”. 

“Quero parabenizar todas as equipes de saúde de todos os municípios que fazem 
parte deste Dia D, para vacinarem os adolescentes, quem ainda não tomou a 
segunda dose e a dose de reforço. A vacina é o único antídoto contra a Covid-19. 
Queremos aplicar as mais de 411 mil doses as vacinas em sete dias. Lugar de 
vacina é no braço”, reforça o secretário. 

Para atingir com a maior brevidade a imunidade coletiva em todo o território 
estadual, como medida de mitigação contra a variante Delta do Coronavírus, os 
municípios estão autorizados a seguirem os seguintes períodos de aprazamentos: 
de 21 dias a 12 semanas para a vacina Pfizer, inclusive para adolescentes de 12 à 
17 anos de idade; de 08 a 12 semanas para a vacina Astrazeneca; e de 14 a 28 dias 
para a vacina Coronavac. 

 

01 de outubro (sexta-feira) 
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Governo do Estado aumenta incentivo financeiro aos municípios que 
aplicarem doses da vacina contra COVID-19 

 

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, irá aumentar os 
incentivos financeiros, totalizando R$ 17.886.884,40 repassados aos municípios, 
com objetivo de fortalecer as ações de vacinação contra a Covid-19 no âmbito de 
Mato Grosso do Sul. 

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, enfatizou que Mato Grosso do 
Sul foi pioneiro na criação do incentivo financeiro aos municípios e para continuar 
o processo de imunização, os valores repassados nos próximos três meses terão 
acréscimos de recursos. “Por determinação do governador Reinaldo Azambuja 
vamos aumentar os valores a serem repassados aos municípios. Esse incentivo tem 
como objetivo premiar as equipes que trabalham aplicando as vacinas no nosso 
Estado”, disse. 

O Governo do Estado irá publica duas resoluções regulamentando esses incentivos 
financeiros. 

Na primeira resolução, a Secretaria de Estado de Saúde irá disponibilizar R$ 
5.962.294,80 que serão repassados em caráter excepcional aos municípios como 
incentivo financeiro, para o fortalecimento das ações contra o Coronavírus. 

A distribuição do recurso ocorrerá em três parcelas, nos meses de dezembro, 
novembro e janeiro e será de acordo com a população do município estimada para 
o ano de 2021 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Na segunda resolução, a Secretaria de Estado de Saúde irá distribuir aos 
municípios 11.924.589,60 que aplicarem pelo menos 90% das doses recebidas no 
período. 

O valor será repassado aos municípios em três parcelas. O município que 
apresentar, um percentual entre 90% a 94,99% de doses aplicadas em relação as 
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doses enviadas, receberá no mês subsequente 70% do valor previsto de repasse. 
Os municípios que apresentarem um percentual superior a 95% de doses aplicadas 
receberá 100% do incentivo. 

 

05 de outubro (terça-feira) 

Governo do Estado publica resoluções que ampliam incentivos financeiros 
aos municípios que reforçarem vacinação contra Covid-19 

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicou 
nesta terça-feira (5.10) duas resoluções que ampliam os incentivos para que os 
municípios reforcem as ações de vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso do 
Sul, totalizando o valor de R$ 17.886.884,40. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que apesar de Mato 
Grosso do Sul ocupar o primeiro lugar no ranking de vacinação é necessário 
vacinar aquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose e também 
completar a imunização da população. “Por determinação do governador Reinaldo 
Azambuja amentamos os valores a serem repassados aos municípios. Esse 
incentivo tem como objetivo premiar as equipes que trabalham aplicando as 
vacinas no nosso Estado”, disse.  

Mato Grosso do Sul é o estado mais avançado na imunização no País, com 76,72% 
da população geral tendo recebido pelo menos uma dose e 59,04% com o esquema 
vacinal completo. 94,78% da população adulta vacinável maior de 18 anos 
receberam a 1ª dose do imunizante e 77,31% foram imunizados com a segunda 
dose. Até o momento foram vacinados 73,43% dos adolescentes vacinados com a 
primeira dose da Pfizer. Mato Grosso do Sul aplicou as doses de reforço em 38,17% 
do público alvo. 

08 de outubro (sexta-feira) 

MS atinge marca de 60% da população geral imunizada contra a Covid-19 

Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de 60% da população geral imunizada na 
noite desta quinta-feira (7). O percentual corresponde a população geral que já 
tomaram a segunda dose ou dose única no Estado. Os dados estão disponíveis no 
Vacinômetro MS, da Secretaria de Estado de Saúde. 

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul será o 
primeiro Estado do país a sair desta pandemia. “Mais é necessário vacinar aquelas 
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pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, os municípios precisam fazer a 
busca ativa e continuar a vacinação na população até completar a imunização”. 

Resende ainda destaca que, “por determinação do governador Reinaldo Azambuja 
foi disponibilizado R$ 17.886.884,40 em forma de incentivo aos municípios para 
reforçar as ações de vacinação contra a Covid-19. Esse incentivo tem como objetivo 
premiar as equipes que trabalham diariamente aplicando as vacinas no nosso 
Estado”. 

Com 60% da população geral imunizada, o Estado encaminha para alcançar a 
imunidade coletiva e ser o primeiro a sair desta pandemia no país. Para isso, Mato 
Grosso do Sul tem avançado na imunização, com 76,92% da população geral 
vacinada com pelo menos uma dose e 60,07% com o esquema vacinal totalmente 
completo. 

 

 

 

 

12 de outubro (terça-feira) 

Em Mato Grosso do Sul, combate à pandemia vai deixar legado de 
infraestrutura na Saúde 
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O enfrentamento à Covid-19 exigiu do Governo do Estado, através da Secretaria de 
Estado de Saúde, ações rápidas que pudessem monitorar e controlar um inimigo 
invisível como o coronavírus. Com investimentos arrojados que foram aplicados na 
qualificação e contratação de profissionais, bem como aquisição de equipamentos 
e aberturas de leitos, além do desenvolvimento de estratégias exitosas - como a 
distribuição da vacina -, o Estado adquiriu expertise que já repercute de forma 
positiva com a estabilização da doença. Assim, o Estado deixa um legado de 
infraestrutura nos serviços de saúde de Mato Grosso do Sul. 

Alcançar a disponibilidade de leitos foi o principal desafio encontrado pelo Estado 
durante a pandemia do coronavírus, sendo necessário ampliar o atendimento 
especializado para outros municípios. Antes, o Estado contava com apenas seis 
municípios com atendimento especializado e, durante a pandemia, a oferta do 
serviço de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) 
foi ampliado, totalizando 15 cidades: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, 
Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Costa Rica, 
Coxim, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Sidrolândia. O Estado ainda 
encaminhou equipamentos necessários para a instalação do serviço e ofereceu 
treinamento aos profissionais de saúde de cada município. 

Referência no tratamento da Covid-19, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul 
também foi um dos principais destaques neste enfrentamento à Covid-19 no 
Estado. Foram criados 86 novos leitos durante o período pandêmico - de 39 para 
125 leitos críticos. Também foi realizada a contratação de mais de 880 
funcionários para o atendimento a pacientes: enfermeiros, técnicos, médicos e 
residentes engrossaram o corpo clínico do hospital. Os colaboradores também 
sentiram a pandemia: 726 foram testados positivos para a Covid-19 e oito foram a 
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óbito. O HRMS registrou a menor taxa de letalidade em suas UTIs Covid, sendo 
menor que a média nacional, tanto para hospitais particulares, quanto para 
hospitais públicos. 

Entre as estratégias exitosas está o sistema Drive-Thru que, inicialmente, era 
utilizado para dar agilidade na realização da coleta de exames conhecido como 
‘padrão ouro’ – o RT-PCR - contra a Covid-19. Devido à redução de casos, a 
demanda foi absorvida pelos municípios que passaram a ofertar o serviço nas 
unidades de saúde. Com a expertise adquirida, foi criado o Drive-Thru da 
Vacinação, que tem auxiliado o Estado a permanecer nas primeiras posições na 
vacinação contra a Covid-19. 

O pagamento de incentivo financeiro aos municípios foi outro ponto que 
impulsionou o resultado positivo da vacinação no Estado. Com as duas novas 
resoluções publicadas no último dia 5, o Governo do Estado ampliou o valor total 
do incentivo que era de R$ 5.899.727,40 passou a ser de $ 17.886.884,40. 

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, lembra que Mato Grosso do Sul 
se tornou exemplo para o país no desenvolvimento de ações estratégicas para o 
enfrentamento à Covid-19. “O Estado demonstrou toda a sua eficiência nas ações 
de enfrentamento à Covid-19. Mostrou que teve capacidade de distribuir as vacinas 
em até 12 horas para os 79 municípios, se tornou líder na vacinação nacional. Tudo 
isso aconteceu graças ao apoio e colaboração de diversos segmentos, desde a 
iniciativa privada, como a Fiems, até aos municípios, para que chegássemos a esses 
índices de excelência. Tenho certeza que seremos o primeiro Estado a sair desta 
pandemia”. 

15 de outubro (sexta-feira) 

Covid-19: Em MS, 80% da população está totalmente imunizada; 95% 
tomaram 1.ª dose 

Mato Grosso do Sul continua liderando o ranking nacional de vacinação contra a 
Covid-19, resultando numa queda acentuada no número de casos, internações e 
óbitos. No Estado, 80,37% da população com idade acima de 18 anos ou que têm 
comorbidades, ou seja, quatro em cada cinco pessoas desse grupo já receberam a 
segunda dose ou mesmo a aplicação única. 

Outra constatação é que 95% deste mesmo público já recebeu a primeira dose; e 
42,48%, em relação à meta vacinável (60 anos acima, com comorbidades ou com 
deficiência) receberam a imunização de reforço. 
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Em números absolutos, de acordo com o Painel Vacinômetro da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), até a manhã desta sexta-feira (15), desde o início da 
campanha de vacinação, foram aplicadas 3.424.525 doses da vacina contra a Covid-
19 em Mato Grosso do Sul. Deste total, 1.751.036 são referentes à primeira 
aplicação (D1); 1.438.505 à D2 (segunda) e 235.024 à dose única (DU). 

Esses números estão acima da média nacional, que é de 47,7% da população 
brasileira com ciclo vacinal completo; 72,6% com ao menos uma dose; e 1,6% com 
a dose de reforço. 

Ocupação de leitos por casos confirmados de Covid-19 está abaixo de 10% 
em todas as macrorregiões 

 

Resultado do avanço na vacinação, Mato Grosso do Sul está com taxa de ocupação 
de leitos de UTI por casos confirmados de Covid-19 abaixo de 10% nas quatro 
macrorregiões. 

 

Considerando apenas esses casos confirmados, a taxa de ocupação está em 9%, 
6%, 5% e 4%, respectivamente, em Dourados, Corumbá, Campo Grande e Três 
Lagoas.  
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E levando em conta também os casos suspeitos e os não Covid-19, a ocupação 
global ficou abaixo de 50% em quase todas as regiões, com exceção de Dourados, 
com 52%. Os números estão no boletim divulgado nesta sexta-feira (15) pela SES 
(Secretaria de Estado de Saúde). 

28 de outubro (quinta-feira) 

SES estabelece Grupo de Gerenciamento de Crise para atuar em surto de 
Covid-19 em escolas de territórios indígenas de Dourados 

 

A Secretaria de Estado de Saúde após tomar conhecimento de surto de Covid-19 
em escola indígena de Dourados, interviu e estabeleceu de forma imediata, o Grupo 
de Gerenciamento de Crise, constituído por representantes da SES, da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (SESAI), Distrito Sanitário Especial Indígena 
(DSEI/MS), Secretaria Municipal de Ensino e de Saúde de Dourados e Ministério 
Público Federal, para promover ações mitigatórias de contaminação pelo 
Coronavírus naquela região. 

Embora, a responsabilidade sobre a saúde indígena seja exclusiva da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (SESAI) e do Distrito Sanitário Especial Indígena 
(DSEI/MS), a Secretaria de Estado de Saúde se mantém atenta quanto a evolução 
da doença por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, Cievs Estadual e a 
Gerência Técnica de Influenza e Doenças Respiratórias do Estado. 
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Durante reunião realizada na SES, com a presença de outras instituições, foi 
pactuado entre DSEI/MS, município de Dourados e a SES, as seguintes ações para o 
controle da doença: a suspensão a partir desta quinta-feira 28/10, por tempo 
indeterminado, das aulas e o transporte das sete escolas indígenas, até que seja 
realizada a contenção dos casos de COVID-19 na região. A SES ressalta, que os 
casos notificados foram pontuais, mas por questão de segurança, foi necessário a 
suspensão em todas as sete Escolas Municipal Indígena (EMI) e na Escola Estadual 
Indígena (EEI). 

Foi acordado, o envio da relação nominal dos casos confirmados, bem como, o 
mapeamento de toda a rede de contatos para a realização da testagem, isolamento, 
acompanhamento e monitoramento no cumprimento do isolamento de forma a 
contribuir para quebra da cadeia de transmissão da Covid-19. 

Outro ponto importante foi quanto ao fornecimento pela SES, de testes de 
antígenos para testagens de contatos (sintomáticos e assintomáticos). O 
gerenciamento e apoio as ações de controle da COVID-19 e a realização de 
articulações intra e intersetoriais que possam fortalecer as ações de controle da 
Covid-19, além do monitoramento dos indicadores epidemiológicos da população 
indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

03 de novembro (quarta-feira) 

SES monitora surto e aulas permanecem suspensas em escolas indígenas de 
Dourados 
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A Secretaria de Estado de Saúde realizou nesta quarta-feira (3), a terceira reunião 
do Grupo de Gerenciamento de Crise, constituído por representantes da SES, da 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), Distrito Sanitário Especial Indígena 
(DSEI/MS), Secretaria Municipal de Ensino e de Saúde de Dourados e Ministério 
Público Federal, Secretaria Estadual de Educação (SED), Fiocruz Mato Grosso do 
Sul para promover ações mitigatórias para controlar o surto de contaminação pelo 
Coronavírus em escola indígena de Dourados. 

Durante o encontro entre a SES e as demais instituições, a equipe manteve a 
decisão pela suspensão das aulas nas oitos escolas indígenas e reforçou sobre a 
importância do rastreio, a fim de monitorar os casos a partir de casos confirmados 
para a Covid-19.  Logo que tomou conhecimento do surto, a SES encaminhou 1 mil 
testes de antígenos para a realização de testagens de contatos (sintomáticos e 
assintomáticos, para auxiliar na identificação de novos casos e também no 
monitoramento dos indicadores epidemiológicos da população indígena. 

A coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde 
(Cievs), Karine Ferreira Barbosa, lembra que o lançamento da notificação 
compulsória de casos deve ser realizado no máximo em 24 horas, conforme 
determina a nota técnica Nota Técnica Covid-19 – versão 23, datada de 07 de 
outubro de 2021. 

09 de novembro (terça-feira) 
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Após surto de Covid-19, Grupo de Gerenciamento de Crise cria força-tarefa 
para triar e vacinar 3,8 mil alunos indígenas de Dourados 

 

A Secretaria de Estado de Saúde realizou nesta terça-feira (9), a quinta reunião do 
Grupo de Gerenciamento de Crise, onde foi pactuado a criação de uma força-tarefa 
para triar e vacinar cerca de 3,8 mil alunos indígenas afim de mitigar casos de 
Covid-19 em aldeias do município de Dourados. O Grupo também concedeu 
parecer favorável ao retorno das aulas presenciais já na próxima quinta-feira (11), 
em 10 escolas da região, cuja as aulas foram suspensas no dia 27 de outubro. 

A reunião aconteceu na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/MS) e 
contou com a presença da secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone e da 
secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, 
Rosana Leite, e do secretário nacional de Saúde Indígena, Robson da Silva, além do 
assessor miliar na SES, Coronel Marcello Fraiha. 

A secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, destacou quanto à necessidade 
de urgência de criar uma força-tarefa a fim de mitigar os casos de Covid-19 nas 
escolas indígenas de Dourados.  
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Segundo o secretário nacional de Saúde Indígena, Robson da Silva, a participação 
das lideranças são de extrema importância para conter o surto nestas regiões. “A 
Sesai de Brasília está dano o apoio e essa questão de surto que está previsto no 
contexto da pandemia. Assim, estamos unidos esforços com Estado e municípios 
para melhorar a nossa resposta. Nós saímos desta reunião com uma pactuação 
muito boa em termos de ações conjuntas com que começam nesta quinta-feira 
(11), inclusive com diretores de escolas e outros entes municipais. É importante a 
gente ressaltar a importância das lideranças, sem elas, não adianta só o nosso 
trabalho, é preciso respeitar o isolamento quem estiver positivo, evitar 
aglomerações, precisamos da ajuda de todos vocês para conter esse vírus”. 

11 de novembro (quinta-feira) 

SES e entidades intensificam ações de contra Covid, após surtos em aldeias 

 

 

Medidas foram definidas após webconferência realizada no último dia 9 pelo 
Comitê de Crise do Distrito Sanitário Especial Indígena da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Ministério 
Público Federal e município de Dourados 

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e outras 
entidades do setor, como a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), 
intensifica, após volta às aulas em aldeias indígenas, ações de combate à pandemia 
da Covid-19.  Para fazer frente a surtos que aconteceram nos últimos dias, estão 
sendo desenvolvidos trabalhos nas aldeias Bororó, Jaguapiru e Panambizinho, de 
Dourados, que possuem um contingente de 3.800 alunos. 
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Desde a manhã desta quinta-feira (11), profissionais da saúde intensificam a 
vacinação de adolescentes em diversas escolas situadas nessas aldeias. Também 
estão sendo feitos testes rápidos nos alunos, após triagem. Para tanto, o Polo Base 
douradense disponibilizou quatro equipes para realização de vacinas e conta com 
o apoio de dois profissionais da Casa da Saúde Indígena de Dourados, um do Polo 
Base de Amambai, um de Campo Grande e três do Município de Dourados. 

A campanha de vacinação está sendo feita nos seguintes estabelecimentos: Escola 
Municipal Indígena Francisco Meirelles, Escola Municipal Indígena Lacui Roque 
Isnard, Escola Municipal Indígena Agustinho, Escola Municipal Indígena Araporã, 
Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatú, Escola Municipal Indígena Ramão 
Martins, Escola Estadual Indígena Guateka Marçal de Souza e Escola Municipal 
Pedro Palhano. 

 

 

 

 

 

 

 

29 de novembro (segunda-feira) 

Governo lança ‘Dia D’ para imunizar estudantes que ainda não se vacinaram 
contra a Covid-19 em MS 
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O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado de Saúde e Educação, 
realiza no próximo dia 7 de dezembro, a ‘Campanha Estudante Inteligente Confia 
na Ciência – Vacine-se!’, que visa fazer a busca ativa de alunos a partir de 12 anos e 
mais, das redes públicas e privadas de ensino, dos 79 municípios do Estado. O 
anúncio foi feito nesta segunda-feira (29) durante live com a secretária estadual de 
Educação Maria Cecília Amêndola da Motta, e o assessor militar da SES, coronel 
Marcelo Fraiha. 

Estima-se que cerca de 53.995 (21,91%) alunos ainda não tomaram a primeira 
dose de vacina da Covid-19 e 120.603 (48,94%) alunos não voltaram para tomar a 
segunda dose de vacina. A população vacinável de adolescente é de 246.441. 

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a iniciativa representa 
uma estratégia de parceria entre as secretarias de Saúde e Educação, na promoção 
da busca ativa destes alunos. “Nós sabemos que as aulas já estão caminhando para 
o encerramento do ano letivo, por isso, adotamos esta iniciativa para fazer essa 
busca ativa tanto nas redes públicas quanto nas redes privadas de ensino. Com a 
aproximação das festas de final ano, sabemos que muitos pais pretendem viajar 
para outros municípios, dentro ou fora do Estado, e assim queremos garantir que 
estes adolescentes estejam protegidos e imunizados contra a Covid-19”. 

A secretária Maria Cecília da Motta lembra que desde o início da pandemia, a Rede 
Estadual de Ensino, assim como as demais, não parou com as aulas em nenhum 
momento. “Hoje nosso maior desafio é vacinar os estudantes com 12 anos de idade 
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ou mais. A vacinação dos adolescentes é um alvo muito fácil para a desinformação, 
porque decidir pelos filhos é ainda mais difícil do que decidir por si. Isso pode fazer 
com que as pessoas fiquem mais hesitantes e, portanto, mais vulneráveis às fake 
news. Sites maliciosos e influenciadores divulgam notícias falsas sobre as vacinas, 
exagerando ou mesmo inventando mortes e reações adversas graves”. 

 

02 de dezembro (quinta-feira) 

Estado repassa mais de R$ 51 milhões para hospitais da capital combaterem 
Covid-19 

Recursos foram repassados para Santa Casa de Campo Grande, Hospital do 
Câncer, Universitário Maria Aparecida Pedrossian, Regional de MS, 
Adventista do Pênfigo, São Julião, Nosso Lar, Proncor, El Kadri e Maternidade 
Cândido Mariano 

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde destinou, de 
junho de 2019 a 25 de novembro deste ano, recursos da ordem de R$ 51,1 milhões 
para nove hospitais da capital, utilizados na implantação de leitos de UTI 
exclusivos para pacientes graves de Covid-19. No ano passado, com início dos 
investimentos em junho, foram destinados R$ 28,2 milhões. Este ano, até o dia 25 
deste mês, os repasses chegaram a R$ 22,9 milhões 

Os recursos do tesouro estadual foram aplicados no custeio de leitos de UTI-Covid 
instalados na Santa Casa de Campo Grande, Hospital do Câncer, Universitário 
Maria Aparecida Pedrossian, Regional de MS, Hospital Adventista do Pênfigo, São 
Julião, Nosso Lar Proncor, El Kadri, e Maternidade Cândido Mariano. O município 
de Campo Grande também recebeu recursos para custeio dessas unidades (R$ 2 
milhões no ano passado). 

No período mais crítico da pandemia, os investimentos do governo do Estado 
possibilitaram a implantação de 250 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, 
somente em Campo Grande. A quantidade máxima dessas unidades instaladas na 
capital aconteceu no início de maio deste ano. 

03 de dezembro (sexta-feira) 

Secretário de Saúde propõe que Brasil doe vacinas contra a COVID-19 para 
Bolívia e Paraguai 

Ofício enviado pela Secretaria Estadual de Saúde ao Ministério da Saúde 
afirma que é fundamental que o Brasil, no momento que possui sobra de doses 
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disponíveis, possa doar vacinas para os países vizinhos que estão com baixa 
cobertura, principalmente os que estão com menos de 50% 

A viabilidade de promover a doação de vacinas contra a Covid-19 para países que 
fazem fronteira com o Brasil, sendo num primeiro momento para o Paraguai e a 
Bolívia, é uma sugestão que o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende está 
fazendo ao Ministério da Saúde. O objetivo é diminuir a transmissão nas regiões 
fronteiriças do território nacional, bem como, reduzir um eventual impacto da 
variante Ômicron nos serviços de saúde dessas regiões, minimizando a 
possibilidade de surgimento de possíveis novas variantes na região. 

De acordo com ofício enviado pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) para o Ministério da Saúde, há uma grande preocupação 
com os municípios do Paraguai e Bolívia, que fazem fronteira seca com Mato 
Grosso do Sul, devido ao baixo desempenho vacinal obtido por tais países, até o 
presente momento, de acordo com o Painel de Vacinação das Américas, acessado 
em no último dia 2 de dezembro. 

“O baixo desempenho vacinal do Paraguai e Bolívia, colocam em situação de 
vulnerabilidade, os residentes dos treze municípios de fronteira de Mato Grosso do 
Sul (Mundo Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, 
Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Corumbá e Ladário), 
por possuírem cidadãos que residem, trabalham e circulam diariamente neste 
território estadual”, explica o ofício enviado ao Ministério da Saúde, mesmo que 
essas populações tenham sido completamente imunizadas com a vacina da 
Janssem. 

Segundo o secretário estadual de saúde Geraldo Resende, “podemos considerar 
que a iniquidade da oferta de vacinas em todo o mundo, em tese, é responsável 
pelo surgimento da variante Ômicron (B 1.1.529), com grande potencial de escape 
de resposta imune e possível impacto, no aumento de casos, hospitalizações e 
óbitos”. 

Geraldo Resende afirma ainda que o acesso à vacinação e a dose de reforço no 
contexto da América do Sul é extremamente desigual. “A Bolívia apresenta apenas 
34,2% da sua população vacinada, seguida de Paraguai com 46,3% e Venezuela 
com 57,2%”. 

Nesse contexto, afirma o documento da SES, “é fundamental que o Brasil, no 
momento que possui sobra de doses disponíveis, possa doar vacinas para os países 
vizinhos que estão com baixa cobertura, principalmente os que estão com menos 
de 50%. Além disso, seria essencial ofertar a dose de reforço pelo menos para 
todos os profissionais de saúde, às pessoas com mais de 60 anos e com 
comorbidades”. 

COE/MS traz recomendações à população para as festas de final de ano em 
MS 
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O Centro de Operações de Emergência (COE/MS) emite alerta para o mês de 
dezembro e orienta a população quanto as festas de final de ano. Assim, 
considerando que a pandemia ainda não acabou e novas variantes da COVID19 
causam preocupação em cenário mundial, como a da nova variante Ômicron, o 
COE/MS traz orientação à população. 

Veja as recomendações: 

Se vai receber convidados ou celebrar em outro local, você estará exposto a 
diferentes níveis de contágio, então para diminuir os riscos, siga as orientações a 
seguir. ALERTA DEZEMBRO 2021. 

 Usar máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo, bem como solicitar 
aos convidados que tragam suas máscaras; 

 Tenha um saco para guardar a máscara quando estiver comendo ou bebendo e a 

mantenha limpa e seca entre os usos; 

 Tenha uma máscara limpa extra, para o caso de necessidade de troca (tempo de 
uso, umidade ou sujeira); 

 Evite apertos de mão ou abraços; 

 Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados; 

 Evite o uso de ar-condicionado em mesmo ambiente com várias pessoas; 
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 Lave as mãos com frequência durante o evento com água e sabão ou use álcool; 

 Não compartilhe objetos, como talheres ou copos; 

 Após tocar em objetos que estejam sendo compartilhados com outros 
convidados utensílios para servir a comida, jarras e garrafas), lave as mãos com 
água e sabão ou álcool; 

 Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço, permitindo 
que as pessoas mantenham distância de 1,5 metros entre si. Caso alguém esteja 
contaminado com o vírus, lançará um número maior de partículas virais no 
ambiente; 

 Não deixe que os convidados formem filas para serem servidos; 

 Organize espaços separados para pessoas que moram juntas; 

 Tenha sabão e papel para secagem de mãos disponíveis no banheiro. 

 Disponibilize álcool em gel nos ambientes; 

 Utilize lixeiras com pedais para que as pessoas descartem seus lixos sem precisar 

colocar as mãos na tampa. 

 Lave as mãos após esvaziar a lata de lixo. 

E Atenção: QUALQUER SINTOMA GRIPAL PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS 
PRÓXIMA E FAÇA O TESTE! 

 

06 de dezembro (segunda-feira) 

‘Dia D’ de Vacinação dos estudantes acontece nesta terça-feira em MS 
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A ação promovida pelo Governo do Estado, por intermédio das Secretarias de 
Saúde (SES) e de Educação (SED) será realizada nesta terça-feira, dia 07 de 
dezembro, em 82 escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) espalhadas pelos 79 
municípios de MS. 

Lançada no último dia 29 de novembro, a Campanha "Estudante Inteligente Confia 
na Ciência – Vacine-se!", se trata de um movimento pela vacinação dos estudantes 
de Mato Grosso do Sul e visa a busca ativa de alunos com 12 anos ou mais, das 
redes públicas (municipais e estadual) e privada de Ensino, dos 79 municípios do 
Estado que ainda não se vacinaram. 

07 de dezembro (terça-feira) 

Mato Grosso do Sul recebe 200.200 doses da vacina Janssen nesta quarta-
feira 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, recebe do 
Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (8), a remessa com mais de 200 mil doses 
de vacina da Janssen contra a Covid-19. O imunizante chega no voo G31494, às 
9h15, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Em Mato Grosso do Sul, 
237.261 pessoas tomaram a dose única em todo o Estado. 

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, todas as doses serão 
aplicadas nos 79 municípios do Estado. “O Ministério da Saúde nos encaminhou 
nesta primeira remessa, 200.200 mil doses da Janssen, mas nos garantiu que até a 
próxima sexta-feira (10), deve nos encaminhar o quantitativo faltante, cerca de 
mais 37 mil doses. Então, quem tomou a dose única da Janssen vai poder tomar a 
dose de reforço em um curto espaço de tempo em nosso Estado”. 
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Resende ainda destaca que as doses da Janssen serão encaminhadas para a 
fronteira. “Mas o excedente será distribuído para os demais 66 municípios do 
Estado. Assim, quem tomou a vacina da Janssen poderá ficar tranquilo, que elas 
estarão disponíveis em todos os 79 municípios do Estado, atendendo aquelas 
pessoas que foram contempladas inicialmente com este imunizante”. 

Dia D de vacinação com a Janssen 

No sábado (11), está previsto a Campanha de Imunização da Janssen, que 
acontecerá no município de Ponta Porã, abrindo a imunização para os 13 
municípios de fronteira. 

08 de dezembro (quarta-feira) 

Mais de 13 mil adolescentes são vacinados na Campanha de Vacinação dos 
Estudantes em MS 

 

Ação promovida pelo Governo do Estado, por intermédio das Secretarias de Saúde 
(SES) e de Educação (SED), vacinou mais de 13 mil adolescentes no período de 29 
de novembro – quando a campanha de vacinação dos estudantes foi lançada até o 
dia 7 de dezembro, data de realização do Dia “D” de imunização que mobilizou 82 
“postos” situados em unidades escolares da Rede Estadual de Ensino nos 79 
municípios do Estado. Cerca de 40 mil não haviam tomado a primeira dose e 110 
mil não haviam retornado para tomar a segunda dose de reforço. 
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Segundo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a parceria com a 
Secretaria de Estado de Educação foi para realizar a busca ativa daqueles 
estudantes que ainda não haviam tomado nenhuma dose de vacina ou que não 
haviam retornado para tomar a segunda dose de imunizante contra a Covid-19. 

“Com esta campanha conseguimos atender 13.360 estudantes das redes públicas e 
privadas do Estado durante o período da campanha, somente nesta terça-feira (7), 
3.433 adolescentes foram vacinados no Dia ‘D’. Mas a apesar desta campanha ter 
encerrado, pedimos ao pais ou responsáveis que levem os seus filhos até uma 
unidade de saúde para que possam estar protegidos contra as variantes do 
Coronavírus”. 

16 de dezembro (quinta-feira) 

Após cobrança de MS, Ministério da Saúde libera vacinação para crianças de 
cinco a 11 anos de idade 

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, comemorou a decisão da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que autorizou nesta quinta-feira 
(16), a aplicação da vacina contra a Covid-19, a Pfizer - em crianças de 5 a 11 anos 
de idade. Como sempre, Mato Grosso do Sul esteve à frente dos demais estados na 
Campanha de Imunização Contra a Covid-19 e cobrava, constantemente, uma 
posição do Ministério da Saúde quanto ao início da imunização de crianças no país. 

O último ofício reiterando o pedido foi encaminhado na última segunda-feira (13), 
diretamente ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e à Secretária Extraordinária 
de Enfrentamento a Covid-19, Rosana Leite de Melo, com o propósito de solicitar a 
análise de viabilidade para o início imediato da vacinação em crianças na faixa 
etária de 5 a 11 anos de idade, com imunizantes Pfizer, a fim de ampliar a 
cobertura vacinal da população, em Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

20 de dezembro (segunda-feira) 

Ministério da Saúde autoriza 4ª dose de vacina em pessoas com alto grau de 
imunossupressão e SES inicia orientação à municípios 

A Secretaria de Estado de Saúde informa que encaminhou a nota técnica do 
Ministério da Saúde aos 79 municípios em que autoriza a vacinação em pessoas 
acima de 18 anos, com alto grau de imunossupressão, a tomar a quarta dose da 
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Pfizer. A decisão foi publicada na tarde desta segunda-feira (20), pelo Ministério da 
Saúde, e os municípios estão autorizados a iniciar a aplicação a partir desta terça-
feira (21). 

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a nota técnica do 
Ministério da Saúde recomenda uma dose de reforço da vacina Covid-19 para este 
público. “A recomendação é que seja aplicada a todos os indivíduos 
imunocomprometidos, acima de 18 anos de idade, que receberam três doses no 
esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada 
a partir de 4 meses”. 

Ministério da Saúde atende MS e anuncia doação de vacinas para nações de 
baixa renda 

Principal objetivo da proposta é diminuir a transmissão nas regiões 
fronteiriças do território nacional, bem como, reduzir um eventual impacto da 
variante Ômicron nos serviços de saúde nas regiões fronteiriças 

Uma sugestão enviada pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul ao 
Ministério da Saúde vai ser atendida, conforme anúncio feito nesta segunda-feira 
(20) pelo ministro da Saúde Marcelo Queiroga: a doação de vacinas contra a Covid-
19 para países que enfrentam dificuldades para aquisição dos imunizantes em 
quantidade suficiente para imunizarem suas populações. 

Segundo anúncio feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil vai doar ao menos dez 
milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A medida vai atender tanto nações 
de baixa renda, bem como países que fazem fronteira com o Brasil. As doações 
acontecerão por meio da aliança internacional Covax Facility, conduzida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Ao saber da notícia, o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende comemorou: 
“fico muito feliz com o fato de que uma sugestão que fizemos no começo deste mês 
ao Ministério da Saúde esteja sendo atendido. Na oportunidade, mostramos ser 
imprescindível a doação de doses disponíveis de vacina contra a Covid-19, 
principalmente aos países vizinhos do Brasil. No caso de Mato Grosso do Sul, 
especificamente para o Paraguai e a Bolívia, por encontrarem-se com baixa 
cobertura vacinal, naquela época abaixo de 50%”. 
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