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NOTA INFORMATIVA 03/2021 – 03/02/2021 

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 a partir do dia 04/02/2021 (quinta-feira) estaremos 

dando início a uma nova etapa de vacinação (fase 02) conforme divulgado no Plano Municipal 

de Operacionalização da Vacina Contra COVID 19. Nesta fase a princípio o esperado era 

contemplar idosos com idade superior a 75 anos de idade, porém o município recebeu um 

quantitativo de 170 doses, quantidade insuficiente para atender toda a faixa etária, desta forma 

estará priorizando vacinar o público com idade superior a 80 anos neste primeiro momento, e 

conforme o município receba novas doses estaremos ofertando a vacina para o restante do 

público da fase dois (02). 

              Na oportunidade orientamos os idosos que não procurem as unidades para tomar a 

vacina caso estejam com sintomas Gripais ou Febre, estes devem primeiramente procurar 

atendimento médico, lembramos que é de inteira responsabilidade do paciente o relato com a 

veracidade da sua situação clinica ao ser questionado na admissão para vacinação.   

            A vacinação será efetuada nessa 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). 

 


