
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTO GARÇAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

NOTA INFORMATIVA 011/2021 – 20/03/2021 
 

 

CAMPANHA NACIONAL DE 

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

Vimos por meio desta informar sobre: 

• Recebimento de nova remessa da vacina contra COVID19; 

• Retificação das orientações para vacinação do grupo prioritário “trabalhadores da saúde”. 

 

Informamos que na sexta-feira, 19 de março, foram recebidas 220 doses da vacina, referentes 

a 1ª e 2ª doses para idosos com idade ≥75 anos. Logo, na próxima semana mais 110 idosos serão 

vacinados. 

 

Quadro. Recebimento de remessas das vacinas contra SARS-COV-2 . 
Data de 

Recebimento 
Vacina Número 

de Doses 
Grupo 

20/01/2021 Butantan 
Monodose 

106 1º dose 
Trabalhadores da Saúde e 
Idosos Institucionalizados 

 
 

27/01/2021 

FIOCRUZ 
Multidose 

70 1º dose 
Trabalhadores da Saúde 

Butantan 
Multidose 

30 1º dose 
Trabalhadores da Saúde 

 
 

09/02/2021 

Butantan 
Monodose 

106 2º dose 
Trabalhadores da Saúde 

Butantan 
Multidose 

150 1º e 2º dose 
Trabalhadores da Saúde e 
Idosos acima de 90 anos 

 
 

02/03/2021 

Butantan 
Multidose 

60 1º dose para idosos acima 
de 80 anos e 2º dose para 

trabalhadores de saúde 

FIOCRUZ 
Multidose 

90 1º dose para idosos acima 
de 80 anos 

 
06/03/2021 

Butantan 
Multidose 

 
120 

1º e 2º dose para idosos 
acima de 80 anos 

 
12/03/2021 

Butantan 
Multidose 

 
130 

1º e 2º dose para idosos 
acima de 75 anos 

 
19/03/2021 

Butantan 
Multidose 

 
220 

1º e 2º dose para idosos 
acima de 75 anos 

 

 

 

 



 

 

 

Informamos ainda, que no dia 12 de março de 2021, o Ministério da Saúde publicou o Ofício 

Circular Nº 57/2021/SVS/MS, que RETIFICA os profissionais inclusos no grupo “Trabalhadores da 

Saúde”, conforme segue:  

 

 

 

Portanto, conforme o Ofício, trabalhadores de academias de ginástica, clubes, salão, clínica 

de estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal/clínica veterinária, a 

partir desta data, não serão mais incluídos para vacinação, até que haja novas orientações pelo 

Ministério da Saúde. 

Aqueles que receberam a primeira dose da vacina, deverão receber a segunda dose, 

conforme aprazamento no cartão de vacinas. 

 

 


