Fique por dentro
Acompanhe a evolução no recebimento das doses de vacina e a
imunização no município:
20/01: 5 doses, 5 profissionais da saúde imunizados
26/01: 10 doses, 5 profissionais da saúde imunizados (haverá
reaplicação de segunda dose, conforme recomendação)
02/02: 25 doses, 20 profissionais da saúde imunizados, mais 5 doses
para reaplicação no primeiro grupo imunizado;
09/02: 50 doses, 10 profissionais da saúde imunizados e 40 idosos
com mais de 85 anos imunizados.

26/02: 70 doses, 40 imunizantes para idosos acima de 81 anos
(primeira aplicação). 10 doses para idosos acima de 85 anos (segunda
aplicação) e 20 doses para profissionais de saúde (segunda aplicação).
08/03: 40 doses, 30 imunizantes para idosos acima de 85 anos
(segunda aplicação). 10 doses para profissionais da saúde (segunda
aplicação).
12/03: 50 doses. Para idosos com 78, 79, 80 anos ou mais (primeira
aplicação).
19/03: 100 doses. Para idosos com 74, 75, 76, 77 e 78 anos. (primeira
aplicação).

24/03: 100 doses. Para idosos com 70, 71, 72, 73 e 74 anos. (primeira
aplicação).
29/03: 90 doses. Para idosos com 67, 68, 69 e 70 anos. (primeira
aplicação).
03/04: 175 doses. Para idosos acima de 64 anos (primeira aplicação)
para idosos acima de 76 anos (segunda aplicação) e profissionais da
saúde (segunda aplicação) todas vacinas CORONAVAC.
09/04: 85 doses. Para idosos acima de 64 anos (primeira aplicação) e
para idosos que realizaram a primeira aplicação de Coronavac há pelo
menos 15 dias atrás.

16/04: 125 doses. Para idosos acima de 62 anos (primeira aplicação) e
para idosos que realizaram a primeira aplicação de Coronavac no dia
22/03 ou anteriores, e profissionais da saúde (segunda aplicação).
16/04: 125 doses. Para idosos de 62 anos ou mais (primeira aplicação)
e para idosos que realizaram a primeira aplicação de Coronavac no
dia 22/03 ou anterior à esta data.
24/04: 50 doses. Para aplicação em idosos de 61 anos ou mais
(primeira aplicação) e para idosos acamados e profissionais da saúde
(segunda aplicação).

30/04: 80 doses. Para aplicação em idosos de 60 anos ou mais
(primeira aplicação) e para pacientes com comorbidades de 54 à 59
anos.
04/05: 85 doses. Para aplicação em pessoas de 45 à 59 anos com
comorbidades (primeira aplicação)
10/05: 20 doses. Para segunda aplicação em idosos vacinados com a
CORONAVAC no município com a Primeira aplicação no dia 22/03 ou
anterior à esta data.
14/05: 30 doses, para segunda aplicação em idosos vacinados com a
CORONAVAC no município com a primeira aplicação dia 25/03. E mais

40 doses da AstraZeneca para segunda dose (serão aplicadas assim
que o prazo for atingido)
19/05: 60 doses, para segunda aplicação em idosos vacinados com a
CORONAVAC no município com a primeira aplicação dia 25/03 e
29/03.
19/05: 60 doses, para segunda aplicação em idosos vacinados com a
CORONAVAC no município com a primeira aplicação dia 25/03 e
29/03.
24/05: 24 doses da Pfizer, para aplicação em pacientes com
comorbidades e professores.

27/05: 95 doses da AstraZeneca para aplicação em trabalhadores da
educação e pacientes com comorbidades (primeira dose)
04/06: 100 doses da AstraZeneca, para aplicação em pacientes com
comorbidades, caminhoneiros e população em geral de 58 e 59 anos.
10/06: 100 doses. 70 da AstraZeneca, e 42 da Pfizer, para aplicação
em pacientes de 54 à 59 anos. 10 doses para segunda aplicação em
pacientes imunizados dia 25/03.
18/06: 160 doses. 50 da AstraZeneca, e 110 da Coronavac, para
segunda aplicação.
24/06: 50 doses da AstraZeneca. Para a segunda aplicação.

25/06: 20 doses da CoronaVac para aplicação dos pacientes com a
segunda dose em atraso. 20 doses da Janssen (dose única) e 42
doses da Pfizer para primeira aplicação.
29/06: 95 doses da AstraZeneca.
01/07: 18 doses da Pfizer para primeira aplicação, 80 doses
AstraZeneca para primeira e segunda aplicação.
01/07: 80 doses da AstraZeneca para a segunda aplicação.
05/07: 30 doses da Janssen para primeira aplicação
05/07: 42 doses da Pfizer para primeira aplicação

09/07/2021: 10 doses de CoronaVac
09/07/2021: 24 doses da Pfizer
14/07/2021: 20 doses da CoronaVac
14/07/2021: 80 doses da AstraZeneca
16/07/2021: 105 doses da AstraZeneca
21/07/2021: 45 doses da AstraZeneca
21/07/2021: 06 doses da Pfizer

21/07/2021: 10 doses da Coronavac
29/07/2021: 30 doses da Coronavac
29/07/2021: 30 doses da Pfizer
03/08/2021: 24 doses da Pfizer
03/08/2021: 70 doses da AstraZeneca
05/08/2021: 18 doses da Pfizer
10/08/2021: 42 doses da Pfizer

10/08/2021: 45 doses da AstraZeneca
11/08/2021: 10 doses da CoronaVac
13/08/2021: 10 doses da CoronaVac
13/08/2021: 12 doses da Pfizer
17/08/2021: 10 doses CoronaVac
17/08/2021: 12 doses da Pfizer
18/08/2021: 30 doses da Pfizer

18/08/2021: 75 doses da AstraZeneca
21/08/2021: 12 doses da Pfizer
21/08/2021: 20 doses de CoronaVac

