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NOTA INFORMATIVA 005/2021 – 08/03/2021 

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

 

Comunicamos que todas as informações oficiais sobre a campanha de vacinação contra 

COVID-19 serão divulgadas através de nota informativa ou pronunciamento dos gestores 

municipais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Pedimos a colaboração de todos, 

evitando o compartilhamento de fake news. 

 Adiantamos que a vacinação dos grupos prioritários será feita de forma gradual, em 

etapas, conforme definido pelo Ministério da Saúde e conforme disponibilidade da vacina.  

            Sendo assim, informamos que no dia 05/03/2021 (sexta-feira) recebemos um 

quantitativo de 130 doses da vacina Astrazeneca (para fazer 1ª dose) e 270 doses da vacina 

Butantan (para fazer 1ª e 2ª dose), total disponível para atender 265 pessoas, assim a partir 

do dia 08/03/2021 (segunda-feira) estaremos dando continuidade à vacinação contra COVID 

19 na etapa de vacinação (fase 02) conforme divulgado no Plano Municipal de 

Operacionalização da Vacina Contra COVID 19.  

                Nesta fase estaremos atendendo idosos com idade superior a 75 anos de idade 

ofertando 90% das doses disponíveis a essa faixa etária (360 doses) e 10% a profissionais de 

saúde (40 doses), que serão destinadas a APAE, de acordo com a Resolução n° 004/2021 de 

24 de fevereiro de 2021 do Conselho Municipal de Saúde, a qual aprova a realização de 

imunização contra a COVID-19 desses profissionais. Contudo, ressaltamos que o município 

recebeu quantidade insuficiente para atender a toda faixa etária, desta forma estará ofertando o 

quantitativo recebido, e posteriormente, conforme receba novas doses, estaremos dando 

continuidade a vacinação dos demais públicos. 

            A vacinação será efetuada nesta fase nos estabelecimentos de saúde de atenção básica 

(ESF) do município, assim salientamos que a vacinação contra COVID 19 ocorrerá 

exclusivamente no período vespertino (13 às 17 horas). 

          Sendo assim, orientamos que as demais vacinas denominadas de rotina serão ofertadas 

para os munícipes exclusivamente no período matutino (07 às 11 horas). 
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