
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTO GARÇAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

NOTA INFORMATIVA 005/2021 – 15/02/2021 
 

 

CAMPANHA NACIONAL DE 

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

Viemos por meio desta nota informar sobre o recebimento de remessas de vacinas contra 
o SARS-Cov-2 e o número de vacinados até 15/02/2021. 

 

Data de 
Recebimento 

Vacina Número 
de Doses 

Grupo 

20/01/2021 Butantan 
Monodose 

106 Trabalhadores da Saúde e 
Idosos Institucionalizados 

 
 

27/01/2021 

FIOCRUZ 
Multidose 

70 Trabalhadores da Saúde 

Butantan 
Multidose 

30 Trabalhadores da Saúde 

 
 

09/02/2021 

Butantan 
Monodose 

106 2º dose 
Trabalhadores da Saúde 

Butantan 
Multidose 

150 Trabalhadores da Saúde e 
Idosos acima de 90 anos 

(Verificar anexo p.2) 

 
Detalhamento das 150 doses recebidas para trabalhadores da saúde e idosos com idade 

acima de 90 anos, conforme documento anexo a nota (p.2): 
 

50 doses 1º e 2º dose para 
Trabalhadores da Saúde 

Total de 
trabalhadores 

vacinados 
 

25 pessoas 

Doses disponíveis para 
agendamento no PSF 1 

Só será aberto frasco quando 
completar 10 pessoas. 

Se não houver procura as doses 
serão transferidas para os 

idosos. 

100 
doses 

1º e 2º dose para 
Idosos acima de 90 anos 

 
Sendo vacinados todos os 
idosos > 90 anos, as doses 
restantes serão estendidas 

para idosos na faixa de 80-89 
anos. 

Total de idosos 
vacinados 

 
50 pessoas 

As equipes de saúde da família 
estão vacinando os idosos em 

casa durante essa semana. 

 
ATENÇÃO 

 
▪ A 2º dose da vacina do Instituto Butantan (Coronavac) é feita 28 dias após a primeira dose; 
▪ A 2º dose da vacina da FIOCRUZ é feita 90 dias após a primeira dose; 
▪ É possível que frascos de 10 doses rendam 11 doses, permitindo que mais pessoas sejam 

vacinadas, assim como é possível que um frasco de 10 doses renda apenas 9 doses, pois pode 
haver perda de dose durante a aspiração da vacina. As duas possibilidades são reconhecidas 
pelo Ministério da Saúde e de conhecimento de profissionais que atuam em sala de acima.  

 
 
 
 



 

 

PÁGINA 2 BOLETIM INFORMATIVO DOS FUNCIONÁRIOS 

Detalhamento das doses recebidas na remessa do dia 
09/02/2021: 

 

 

 

As informações referentes à vacinação no Município de Alto Garças podem ser consultadas 
no painel oficial do Ministério da Saúde através do link: 

 
https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html 
 
Observamos que é possível que o sistema sofra algum “delay”  de atualização. Por isso, os 

dados também serão informados nas notas divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde.  
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