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 NOTA INFORMATIVA 04/2021 – 17/02/2021 

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 fakenews. 

 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 

levando em consideração as especificidades e características populacionais deste município. 

 

Da campanha até o momento: 

 

De acordo com AD REFERENDUM Nº 1 DE 19 DE JANEIRO DE 2021., a prioridade de 

vacinação nos municípios do estado de Mato Grosso se dá no grupo de trabalhadores da saúde 

orientada a seguinte sequência: os vacinadores da atenção básica, equipe dos hospitais 

pactuados no Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Novo Corona vírus 

SARS-CoV-2 causador da COVID-19, trabalhadores de institutos de longa permanência – ILPI, 

indígenas acima de 18 anos, idosos acima de 60 anos institucionalizados, pessoas com 

deficiência institucionalizadas.  

 

No município de Comodoro, as equipes da atenção básica de saúde em suas respectivas 

unidades de atendimento à população, absorveram as demandas dos pacientes COVID, não 

havendo a criação de uma estrutura exclusiva para tal atendimento. O primeiro lote de 225 doses 

da vacina CORONAVAC, foram disponibilizadas para as equipes das Unidades Básicas de 

Saúde e de apoio ao diagnóstico, tratamento e transporte de pacientes COVID-19, bem como, 

ao Hospital das Clínicas de Comodoro. 

 

A resolução CIB/MT AD REFENRENDUM Nº 4, DE 25 DE JANEIRO DE 2021, 

estabeleceu como prioridade na aplicação de vacina, os trabalhadores da saúde na seguinte 

sequência: Atenção Básica, Ambulatórios, Unidades Hospitalares, Serviço de Urgência e 

Emergência – SAMU. 
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Em Comodoro, recebemos mais 70 doses da vacina CORONAVAC, o que possibilitou a 

imunização inicial dos trabalhadores da saúde do serviço particular atuantes na linha de 

atendimento ao doente, utilizando a CORONAVAC, sendo contemplados: Laboratórios, 

Farmácias, Consultórios Médicos, Odontológicos e de Fisioterapia. No mesmo lote, recebemos 

170 doses da vacina ASTRAZENECA, que permitiu a aplicação da primeira rodada de 

vacinação dos idosos a partir de 80 anos.  

 

Ressalvamos que nesta fase da vacinação os frascos se constituem de 10 doses que, uma vez 

abertos, devem ser utilizados em poucas horas, assim, fora organizado o levantamento dos 

idosos desta faixa etária, e realizada as agendas de vacinação de 10 em 10 pacientes. Diante da 

ausência de alguns deles, foram selecionados pacientes de 75 anos ou mais, afim de evitar a 

perda das doses remanescentes nos frascos. 

 

A vacina ASTRAZENECA possui a peculiaridade de que a segunda dose, deverá ser aplicada 

3 meses após a primeira aplicação o que nos permite aguardar novas doses da vacina, enquanto 

que, a CORONAVAC, demanda uma aplicação de segunda dose no período de 21 a 28 dias, 

devendo por segurança, estar garantidas no início da imunização do paciente. 

 

Planilha Informativa com dados da Campanha contra Covid 19 

 

Dados Gerais 

 

Quantitativo de 

Doses Recebidas 

Quantitativo de doses 

Aplicadas 

Perca de Doses Quantitativo de 

doses em estoque 

 

770 

 

526 

 

05 

 

239* 

*Destas 239 doses em estoque: 193 serão destinadas para realização de segundas doses (D2), 

46 doses serão ofertadas para pessoas dentre o grupo prioritário. 
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Informações de Vacinação por grupos: 

 

Grupo Prioritário Primeira Dose (D1) Segunda Dose (D2) 

Trabalhadores da Saúde 250 104 

Idosos Institucionalizados --- --- 

Pessoa com idade superior a 

80 Anos 

107  

Pessoa Com idade entre 75 a 

79 Anos 

58  

Pessoa com idade entre 69 a 

74 anos 

07  

Pessoa com Comorbidade --  

População Geral --  

Outros Grupos --  

Total de Pessoas vacinados 

entre os grupos prioritários  

422  

 

Da continuidade da Campanha: 

 

Considerando o CIB/MT AD REFENRENDUM Nº 7, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.  

Art. 2º - O Critério de distribuição da vacina Coronavac, contra a Covid-19, aos municípios 

do Estado do Mato Grosso, seguirá a prioridade da imunização exclusiva dos idosos de 90 

anos e mais e trabalhadores de saúde. 

 

Parágrafo Único: os municípios que já estiverem alcançado a completa vacinação do público 

alvo estabelecido/pactuado na Resolução CIB/MT Ad Referendum Nº. 04/2021, deverão 

promover a continuidade da imunização dos demais trabalhadores de saúde. 

 

§ 3º O quantitativo ofertado ainda não cobre a população total de trabalhadores da saúde, 

sendo que as vacinas serão distribuídas na medida que o Ministério da Saúde for encaminhando 

mais doses. 
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Diante das recomendações, o município de Comodoro recebeu um novo quantitativo de 305 

doses de CORONAVAC, estas compreendem as 225 doses que servirão para concluir a 

imunização dos primeiros pacientes a receber a vacina, e  de acordo com o planejamento desta 

secretaria de saúde as demais 80 doses serão utilizadas para garantir a 2º dose do grupo de 

trabalhadores da saúde de estabelecimentos particulares que  iniciaram esquema vacinal dia 

02/02/2021; e a ampliação de outros grupos de trabalhadores da saúde; 

 

Não existe a previsão de oferta de novas doses. As sobras serão disponibilizados para iniciar 

novos pacientes dentro dos grupos prioritários.  

 

Mediante novas doses disponibilizadas, manter-se-á a prioridade aos demais grupos de 

trabalhadores da saúde e aquelas acordadas no Plano de Imunização Municipal Contra o Covid-

19. 

 

Atenciosamente. 
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