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APRESENTAÇÃO 
 

 Butiá inicia de forma gradual, em janeiro de 2021 a campanha de vacinação 

contra COVID 19. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e 

Secretaria Estadual da Saúde, frente as limitações na disponibilização de doses, a 

vacinação acontecerá por meio de priorização de grupos, atendendo critérios de 

exposição e risco. Desta maneira este plano visa detalhar de forma sucinta a 

organização e fluxos relacionadas a campanha de vacinação da COVID 19, 

construído de maneira interdisciplinar e intersetorial, sob coordenação da gestão 

municipal da saúde e vigilância epidemiológica. 

 As informações aqui apresentadas estão em consonância com as 

orientações do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e 

do Plano Estadual de Vacinação contra COVID 19 do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul e as ações serão elaboradas a partir das normatizações 

apresentadas pelas três esferas gestoras do Sistema único de Saúde (SUS), 

União, Estados e Municípios, visando êxito na campanha com grande parte da 

população prioritária imunizada. 

   Este documento será atualizado conforme o surgimento de novas 

orientações dos órgãos competentes,  em conformidade com as fases previamente 

definidas e aquisição dos imunizantes aprovados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. INTRODUÇÃO 

 
 A COVID-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade, 

causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma infecção 

respiratória aguda potencialmente grave e de distribuição global, que possui 

elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou 

contato com objetos e superfícies contaminadas. 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das 

pessoas com COVID-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento 

hospitalar. Uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 ficam 

gravemente doentes e desenvolvem dificuldade respiratória. Os idosos e pessoas 

com comorbidades, tais como hipertensão, problemas cardíacos e pulmonares, 

diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. No entanto, 

qualquer pessoa pode se infectar com o vírus da COVID-19 e evoluir para formas 

graves da doença. 

 Considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina faz-se 

necessária a definição de grupos prioritários para a vacinação. Neste cenário os 

grupos de maior risco para agravamento e óbito e aqueles com maior exposição ao 

virus deverão ser priorizados. Além disso, no contexto pandêmico que se vive, com 

a grande maioria da população ainda altamente suscetível à infecção pelo vírus, 

também é prioridade a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos 

serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. De 

acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-

19, foram definidos grupos alvo da campanha, a saber: idosos (60 anos ou mais), 

indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e 

comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais 

quilombolas, pessoas com determinadas morbidades, população privada de 

liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação 

de rua, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com 

deficiência  permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros, 

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo 

curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, trabalhadores de 



transporte aéreo, trabalhadores portuários, trabalhadores de transporte aquaviário. 

Nessa perspectiva, este documento trata das diretrizes para a operacionalização 

da vacinação no município de Butiá. 

 

OBJETIVOS 

2. OBJETIVO GERAL 

 Estabelecer as diretrizes para as ações de operacionalização da vacinação 

contra a COVID-19 no Município de Butiá, de forma complementar ao Plano 

Estadual e Nacional, garantindo equidade no acesso a vacina, contribuindo para a 

redução de morbidade e mortalidade pela COVID-19, bem como para redução da 

transmissão da doença e a manutenção dose serviços de saúde do município. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

  Apresentar o cronograma de vacinação à população-alvo e grupos 

prioritários. Organizar espaço físico, insumos, equipamentos e recursos humanos 

para a realização da imunização contra a Covid-19. Orientar e divulgar 

amplamente o processo de operacionalização da vacina no município 

 

JUSTIFICATIVA 

 Desde março de 2020 o município vem sofrendo mudanças na organização 

dos serviços de saúde com o advento da Pandemia. Nesse período foram criados 

algumas estratégias para o combate ao novo coronavírus, entre elas a Criação do 

Centro de Enfrentamento a Síndrome Gripal e a COVID, reorganizando a atenção 

básica e dando foco ao combate e tratamento da covid. Até o fim do mês de 

janeiro de 2021 munícipio de Butiá apresentava cerca de 750 casos confirmados 

de COVID, com 26 óbitos e aplicação de cerca de 5000 testes.  

 Neste sentido, a estratégia de vacinação é uma das medidas mais bem 

sucedidas, na história da saúde pública, para o controle de doenças, inclusive da 

COVID 19. Portanto, tal estratégia precisa ser sistematicamente organizada e 

planejada em consonância aos Planos Estadual e Federal para que a maior parte 

da população inserida nos grupos prioritários seja contemplada com a vacina. 

 



3. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID 19 NO MUNICÍPIO 

 Em Butiá, os primeiros casos de COVID-19 foram diagnosticados no final do 

mês de abril de 2020, com aumento progressivo no número de diagnósticos e 

ascendência da curva no mês de julho, com queda nos meses de agosto e 

setembro e aumentos novamente nos meses  de outubro,  novembro e dezembro 

de 2020. Neste período também ocorreu o maior número de óbitos e de 

internações hospitalares por coronavírus. A partir  do mês de janeiro de 2021, o 

número de casos novos diagnosticados está em queda  relação ao mês anterior 

mas ainda é alto o numero de casos positivos. 

4. LOGÍSTICA DA CAMPANHA 

 O município recebe as vacinas da central de distribuição da 1º 

Coordenadoria Regional de Saúde localizada no próprio município de Porto Alegre 

e armazena na sala de vacinas Central. A partir do registro das doses nos 

sistemas e  da organização e cronograma de vacinação são distribuídas para as 

demais salas de vacinas, nas primeiras etapas da Campanha a vacinação ocorrerá 

apenas na Sala de Vacina do Posto Central e nos domicílios se for  o caso, nas 

etapas posteriores com quantidades maiores de doses, poderão ser usadas outras 

salas na rede de atenção básica. 

 Para armazenamento das doses o município conta com  2 câmaras de 

conservação, permitindo conservação adequada da temperatura dos 

imunobiológicos (temperatura de 2 a 8°C). 

 

5. INSUMOS 

 Para Campanha de Vacinação contra a Covid-19 as vacinas, seringas 

agulhadas e os equipamentos de proteção individual de acordo com o Plano 

Estadual serão distribuídos aos municípios por meio das Coordenadorias 

Regionais de Saúde.  

 

6. GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 De acordo com o Plano Estadual de vacinação, cerca de 60 a 70% da 

população precisaria estar imune para interromper a circulação do vírus. Desta 

forma seria necessária a vacinação de 70% ou mais da população (a depender da 



efetividade da vacina) para eliminação da doença. Logo, devido à redução da 

disponibilidade das vacinas no mercado mundial, o principal objetivo da vacinação 

passa a ser a redução da morbidade e mortalidade pela COVID-19, tornando-se 

necessário priorizar grupos para a vacinação que apresentem maiores riscos para 

agravamento e óbitos, além dos grupos de maior exposição ao SARS-Cov2 

preservando desta forma o funcionamento dos serviços de saúde e serviços 

essenciais. 

Referência: campanha vacina contra H1N1 2020 e levantamento de dados local 

em 2021 

Grupo Populacional Estimativa 

Idosos residentes em Instituições de Longa 
Permanência – ILP e cuidadores 
 

 

Pessoas maiores de 18 anos com deficiência 
residentes em Instituições de Longa 
Permanência – ILP e cuidadores 

 

Trabalhadores de Saúde  

Pessoas de 80 anos ou  mais  

Pessoas de 75 a 79 anos  

Pessoas de 70 a 74 anos  

Pessoas de 65 a 69 anos  

Pessoas de 60 a 64 anos  

Trabalhadores de Educação   

Pessoas com comorbidades  

Profissionais da segurança e salvamento  

Caminhoneiros  

Trabalhadores do transporte coletivo  

Total  

 

As estratégias da campanha de vacinação contra a COVID-19 e o 

estabelecimento de grupos populacionais prioritários a serem vacinados são de 

definição do MS e as decisões tomadas baseiam-se em argumentos técnicos, 

científicos e logísticos, evidência epidemiológica, eficácia e segurança do produto, 

somados à garantia da sustentabilidade da vacinação para toda população 

definida. A população será vacinada de forma escalonada conforme a logística de 



distribuição adotada pelo PNI, com ajustes de acordo com a realidade do Estado 

do Rio Grande do Sul.  

6.1. GRUPO E SUB-GRUPOS DA PRIMEIRA ETAPA - Definição em 

conformidade com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19, e inicialmente, com a quantidade enviada para o município, foram 

definidos os seguintes grupos prioritário como linha de frente para a primeira 

etapa , com a  orientação de priorização da categoria dos trabalhadores de saúde 

desta forma ▪ Equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na 

vacinação; Trabalhadores do Centro de Covid no município; Trabalhadores dos 

serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção 

básica, envolvidos diretamente na atenção/referencia para os casos suspeitos e 

confirmados de covid-19 ( hospital de SAMU); Trabalhadores da Saúde que 

aplicam teste de Covid identificando os casos positivos para monitoramento e 

cuidados da SMS e na segunda etapa  demais trabalhadores de saúde.  

 

Segue descrição dos grupos prioritários e recomentações para 

vacinação, conforme anexo 1 do Informe técnico do MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



         



             

               

 

  - Na primeira fase da campanha o município de Butiá iniciou seguindo as 

orientações e recomendação do Informe Técnico do MS, da RECOMENDAÇÃO 

SOBRE PRIORIZAÇÃO DE VACINAS DVE/CEVS-RS/SES-RS de 24/01/2021 e as 

resoluções CIB nºs 07/21 e 09/21, nas próximas fases continuará seguindo as 

recomendações e resoluções, atualizando este Plano, anexando as mesmas. 



 

7.  Meta  

Tendo em vista o objetivo principal da vacinação, de reduzir casos graves e 

óbitos pela covid-19, é fundamental alcançar altas e homogêneas coberturas 

vacinais. Para tanto, todos o s esforços deve estar voltados para vacinar toda a 

população alvo. Portanto, o PNI estabeleceu como meta, vacinar ao menos 90% 

da população alvo de cada grupo, uma vez que é de se esperar que uma 

ppequena parcela da população apresente contraindicações à vacinação.  

 

8. VACINA CONTRA A  COVID-19 NO BRASIL 

Existem diversas vacinas que estão em fase de testes. A seguir, listamos os 

imunobiológicos que encontram-se em etapas mais avançadas do estudo e com 

maior potencial para produção, descrevendo suas características e necessidades 

de recursos. A escolha das vacinas a serem disponibilizadas para o RS será 

responsabilidade do MS e da Secretaria Estadual de Saúde/ RS (SES). Todos os 

imunobiológicos apresentados exigem 2 doses para garantir a eficácia anunciada 

por cada fabricante. Da mesma forma, o intervalo mínimo entre as doses é definido 

pelo fabricante.  

- Oxford/AstraZeneca/Bio-Manguinhos: Anglo sueca (vetor viral - vírus 

geneticamente modificado) ▪  

APROVADA ANVISA: ▪ Conservação: entre +2 e +8 ºC ▪ Brasil comprou 100 

milhões de doses da vacina ▪ Autorização da Anvisa para fase 3 - Eficácia até 90% 

em duas doses, mas foi mais eficaz com meia dose. Intervalo 4- 12 semanas. 

Aplicação IM ▪ Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais - 

Com previsão de registro por Bio-Manguinhos, intervalo de doze semanas para 

aplicação das doses.  

 

- Sinovac (Coronavac)/ Butantan: Chinesa (vírus inativado) ▪  

APROVADA ANVISA: Conservação: entre +2 e +8 ºC ▪ Eficácia até 97% em 

duas doses - intervalo de 28 dias entre as doses. Aplicação IM ▪ Autorização da 

Anvisa para fase 3. ▪ Pessoas acima de 18 anos ▪ Estratégia de vacinação: sem 

necessidade de insumos especiais. 



  

- Sputnik V (Gamaleya): Rússia (vetor viral - vírus geneticamente 

modificado): ▪ Conservação: entre +2 e +8 ºC ▪ Eficácia até 94-95% em duas doses 

▪ intervalo de 21 dias ▪ Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos 

especiais.  

 

- Johnson & Johnson (Janssen): ▪ Eficácia até 98% - Dose Única  ▪ 

Autorização da Anvisa para fase 3 - iniciada em dezembro ▪ Estratégia de 

vacinação: sem necessidade de insumos especiais.  

 

- Moderna: Americana (RNA mensageiro): ▪ Conservação: - 20ºC ▪ Eficácia 

até 95% em duas ▪ intervalo de 29 dias entre as doses ▪ Validade: 6 meses a - 

20ºC ▪ O imunizante pode ficar até 12 horas em temperatura ambiente ▪ Validade 

de 30 dias sob refrigeração entre +2 e +8 ºC ▪ Estratégia de vacinação: 1 

ultrafreezer para armazenamento dos imunobiológicos nos 2 núcleos de 

imunizações.  

 

- Pfizer + BioNtech: Americana e Alemã (RNA mensageiro) ▪ Em testes no 

Brasil (SP e BA): ▪ Autorização da Anvisa para fase 3 ▪ Descongelamento: 3 horas 

entre a +2 a +8ºC ou 30 minutos acima de 25ºC 11 ▪ Validade: o Armazenada 

entre -80 e -60ºC: 6 meses o Após descongelamento: 5 dias em temperatura 

entre +2 a +8ºC ou por 2 horas acima de 25ºC o Após diluição: 6 horas a 

temperatura entre 2 e 25ºC ▪ Eficácia até 95% em duas doses ▪ 2 doses com 

intervalo de 12 semanas ▪ Estratégia de vacinação: 1 ultrafreezer para 

armazenamento dos imunobiológicos nos 2 núcleos de imunizações ▪ Caixas 

especiais com gelo seco para transporte - vacinas podem ficar armazenadas por 

15 dias.  

 

9. VACINAÇÃO As vacinas provenientes dos laboratórios Sinovac/Butantan 

e Oxford/AstraZeneca/Bio-Manguinhos, as duas inicialmente liberadas pela 

ANVISA e em uso no Brasil  deverão serem administradas exclusivamente por via 



intramuscular em esquema de duas doses, com intervalo determinado conforme 

orientação da SES.  

 

10. PROCEDIMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO DAS VACINAS A 

administração da vacina será pela via intramuscular (IM), observando a via e 

dosagem orientadas pelo laboratório, os trabalhadores envolvidos na vacinação 

deverão usar os EPIs indicados. 

 O registro do vacinado O registro da dose aplicada será 

nominal/individualizado. Será entregue o vacinado um comprovante padrão, e 

posteriormente estes dados serão inseridos no sistema de informação oficial do 

Ministério da Saúde.  

 

11. REGISTROS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 Os registros de aplicação de vacinas, da Campanha Nacional de Vacinação 

contra a COVID-19, serão realizados no Sistema de Informação do Programa 

Nacional de Imunizações (SI-PNI) – As doses serão registradas nominalmente a 

partir de número de CPF e Cadastro Nacional de Saúde ( CNS). 

  

12. EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) 

 A pessoa que apresentar evento adverso relacionado a vacina fará contato 

com a vigilância epidemiológica municipal e a notificação do Eventos Adverso Pós-

Vacinação (EAPV) ocorrerá em módulo específico do sistema e-SUS Notifica 

conforme orientação do Ministério da Saúde, sendo uma estratégia nacional para 

acompanhamento do EAPV e está em fase de adaptação, devendo o município 

também adotar estratégias para monitoramento e acompanhamento de todo o 

EAPV . 

 

13. PRECAUÇÕES 

 Em geral, como todas as vacinas, diante das doenças agudas febris 

moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução 

do quadro, e para não atribuir as reações à vacina. 



- Em casos de indivíduos infectados (em período de incubação) ou assintomático, 

ou ainda em pessoas com quadro sugestivo de infecção por COVID-19, idealmente 

a vacinação deve ser adiada até a recuperação clinica total, e/ou pelo menos 

quatro semanas após o início dos sintomas. 

- Pacientes que fazem uso de imunoglubulina humana, devem ser vacinados com 

pelo menos um mês de intervalo entre a administração da vacina e da 

administração da imunoglubulina. 

-O uso de antiagregantes plaquetários, deverão ser mantidos, e não implicam em 

impedimento a vacinação. No entanto, a título de precaução, a vacina pode ser 

aplicada o mais longe possível da última dose do anticoagulante. 

-Pacientes portadores de Doenças Reumáticas Imunomediadas (DRIM), podem 

ser vacinados desde que a doença esteja controlada ou em remissão, e com baixo 

grau ou sem imunossupressão, e de preferência com autorização do médico 

especialista. 

- Gestantes: vacina pfzier 

 

14. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 As ferramentas de comunicação municipal sempre estarão disponíveis para 

informes da população de acordo com a fases da campanha, cronogramas e 

possíveis mudanças, trazendo informações como monitoramento atualizado e 

demais informações pertinentes e esclarecedoras a população. 

 As páginas a serem utilizadas para esse fim serão site oficial da Prefeitura 

Municipal de Butiá, Instagram e Facebook da Prefeitura de Butiá, podendo também 

se utilizar de meios de comunicação como rádios e jornais, sendo que as 

informações serão postadas previamente. 
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ANEXO A 
 



CRONOGRAMA DE 
VACINAÇÃO 
 
  

DATA 
 

Publico - Alvo 

19/01 Recebimento e armazenamento das 
vacinas 

20/01 Pessoas residentes de ILPs e 
cuidadores e Trabalhadores de Saúde 
Linha de Frente 

21/01 Pessoas residentes de ILPs e 
cuidadores e Trabalhadores de Saúde 
Linha de Frente 

22/01 Pessoas residentes de ILPs e 
cuidadores e Trabalhadores de Saúde 
Linha de Frente 

25/01 Trabalhadores da Saúde - SUS 

26/01 Trabalhadores da Saúde - SUS 

27/01 Trabalhadores da Saúde - SUS 

28/01 Trabalhadores da Saúde - SUS 

  

  

  

  

  

  
 
 
 A segundas doses serão agendadas de acordo com o intervalo 

recomendado por cada laboratório. 

  

 
Datas do inicio da aplicação vacina nos grupos prioritários e faixa etária 

Grupo Data de inicio das vacinas  
Instituto de Longa Permanecia (ILP), 
Profissionais de Saúde (a partir de 18 
anos). 

19/01/2021 



Profissionais de Saúde 26/01/2021 
Profissionais de Saúde 03/01/2021 
Idosos acamados acima de 60 anos e 
pessoas a partir de 85 anos. 

10/02/2021 

Idosos acima de 81 anos  27/02/2021 
Idosos a partir de 85 anos (2 dose) 10/03/2021 
Idosos a partir de 77 anos  13/03/2021 
Idosos 75 e 76 anos  20/03/2021 
Idosos 73 e 74 anos 23/03/2021 
Idosos 72 anos  25/03/2021 
Idosos 71 anos  26/03/2021 
Idosos 70 anos  27/03/2021 
Idosos 69 anos  29/03/2021 
Idosos 68 anos 30/03/2021 
Idosos 67 anos 31/03/2021 
Idosos 66 anos  03/04/2021 
Idosos 65 anos  05/04/2021 
Profissionais de Força de Segurança   06/04/2021 
Idosos de 64 anos  10/04/2021 
Idosos 63 e 62 anos  17/04/2021 
Idosos de 61 anos  24/04/2021 
Idosos de 60 anos  01/05/2021 
- Pessoas com síndrome de down maiores 
de 18 anos. 
- Pessoas com doenças renais que fazem 
tratamento por diálise maiores de 18 anos. 
- Gestante e puérperas (passaram há 
menos de 45 dias pelo parto) e tem 
alguma comorbidade. Maiores de 18 anos. 
- Pessoas com deficiência permanente 
cadastradas no BPC de 55 a 59 anos.  

05/05/2021 

Aplicação das segundas doses nos 
pacientes que estavam previstos para o 
dia 27 de Abril  

05/05/2021 

Pessoas com 55 a 59 anos com 
comorbidade  

06/05/2021 

Pessoas de 53 e 54 anos com 
comorbidade.  

07/05/2021 

Pessoas de 51 e 52 anos com 
comorbidade  

08/05/2021 

Aplicação das segundas doses nos 
pacientes que estavam previstos para o 
dia 28 e 29 de Abril 

11/05/2021 

Grupo de pessoas com comorbidade com 
44, 43 e 42 anos  

13/05/2021 

Grupo de pessoas com comorbidade com 
41 e 40 anos  

14/05/2021 

Aplicação das segundas doses nos 
pacientes que estavam previstos para o 
dia  30 de Abril 

15/05/2021 

Grupo de pessoas com comorbidade a 
partir dos 35 anos  

18/05/2021 

Grupo de pessoas com comorbidade a 
partir de 30 anos 

19/05/2021 

Aplicação das segundas doses nos 
pacientes que estavam previstos para o 
dia  03 e 04 de Maio 

20/05/2021 

Aplicação das segundas doses nos 
pacientes que estavam previstos para o 
dia  05 de Maio 

21/05/2021 

Aplicação das segundas doses nos 
pacientes que estavam previstos para o 
dia   21 de Maio 

21/05/2021 

Grupo de pessoas com comorbidade a 
partir de 18 anos 

24/05/2021 

Grupo de pessoas com deficiência sem  
BPC. 

28/05/2021 

Gestantes e puérperas com comorbidade 31/05/2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Vacina Pfizer) 
 - Trabalhadores da educação  a partir dos 
50 anos de idade - Trabalhadores da 
educação a partir dos 40 anos  

01/06/2021 

Trabalhadores da educação a partir dos 
18 anos  

02/06/2021 

- Trabalhadores da limpeza pública 
- Motoristas de transporte coletivo de 
passageiro 

03/06/2021 

- Caminhoneiros a partir dos 40 anos  
-  Caminhoneiros a partir dos 18 anos  

07/06/2021 

- Pessoas com 59 anos de idade 
- Pessoas com 58 anos de idade 

08/06/2021 

- Pessoas com 57 e 56 anos de idade 
- Pessoas com 55 anos de idade 

09/06/2021 

- Pessoas com 54 anos de idade 
- Pessoas com 53 anos de idade 

11/06/2021 

Trabalhadores da indústria a partir dos 45 
anos  

12/06/2021 

- Pessoas com 52 anos de idade 
- Pessoas com 51 anos de idade 

14/06/2021 

- Pessoas com 50 anos de idade  
- Pessoas com 49 anos de idade 

15/06/2021 

- Pessoas com 48 anos de idade 
- Aplicação de segundas doses da Oxford 

16/06/2021 

-  Pessoas com 47 anos de idade 
-  Pessoas com 46 anos de idade 

18/06/2021 

- Trabalhadores da indústria a partir de 40 
anos. 
- Aplicação de segundas doses da 
Coronavac. 

 
19/06/2021 

- Efetivo das forças armadas 
- Pessoas com 45 anos de idade 

22/06/2021 

- Pessoas com 44 anos de idade 26/06/2021 
- Pessoas com 43 anos de idade 
- Aplicação de segundas doses da Oxford 

 
28/06/2021 

- Pessoas com 42 anos de idade 
 

29/06/2021 

- Pessoas com 41 anos de idade 
- Pessoas com 40 anos de idade 
       

 

02/07/2021 

- Pessoas com 39 anos de idade 
 

03/07/2021 

- Pessoas com 38 anos de idade 
- Aplicação de segundas doses 

05/07/2021 

- Aplicação de segundas doses 
- Pessoas com 37 anos de idade 
 

07/07/2021 

- Pessoas com 36 anos de idade 
- Pessoas com 35 anos de idade 
 

08/07/2021 

- Pessoas com 34 anos de idade 
 

10/07/2021 

- Pessoas com 33 anos de idade 
 

12/07/2021 

- Antecipação de segundas doses (Oxford) 
Agendadas ate 19/07 

14/07/2021 



- Antecipação de segundas doses (Oxford) 
Agendadas ate 27/07 

15/07/2021 

- Antecipação de segundas doses (Oxford) 
Agendadas ate 30/07 

16/07/2021 

 
 


