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NOTA INFORMATIVA 001/2021 – 21/01/2021 
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 fake news. 

 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.  

A vacina utilizada nesse momento será a Coronavac® do laboratório 

Sinovac/Butantan, com esquema de imunização de duas doses.  

Para o início da primeira fase da campanha, o município irá receber, na primeira 

remessa, o total de 450 doses, divididos em duas remessas, suficiente para vacinar, portanto, 

225 pessoas.  

Conforme recomendação do Ministério da Saúde e do governo do estado de Mato 

Grosso, nesse momento, pessoas com mais de 75 anos não serão contempladas nesta primeira 

fase da vacinação em decorrência do atraso na entrega da vacina AstraZenica oriunda da 

Índia. 

Segundo o Plano Estadual de Vacinação desenvolvido pelo Programa Nacional de 

Imunizações em cooperação com o comitê de especialistas da Câmara Técnica, foi baseado 

em princípios similares aos estabelecidos pela OMS, optou-se pela seguinte ordem de 

priorização: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos 

indivíduos com o maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguindo da 

preservação dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de 

infecção.  

Sendo assim seguindo as orientações do ministério da saúde e do estado de Mato 

Grosso serão priorizados os profissionais de saúde que trabalham na rede criada para 

atendimento direto aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, idosos 

institucionalizados (Pessoas com 60 anos ou mais que residem em instituições de longa 

permanência para idosos (ILPI) como casa de repouso, asilo e abrigo) e pessoas com 

deficiência institucionalizadas (que vivem em abrigos e lares). 
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Apesar do entendimento que a rede de serviços de saúde compreende tanto a rede 

pública quanto a privada, não existe hoje um quantitativo de doses para o atendimento de 

todas as ramificações da saúde privada no primeiro lote de vacinas recebidas. Esses grupos 

serão atendidos com prioridade nos demais lotes que receberemos. 

Abaixo a nota informativa enviada pelo governo do Estado sobre o quantitativo de 

doses. Informamos que recebemos o quantitativo no dia 21/01/2021 (quinta-feira) de 225 

doses que contemplarão a primeira dose do esquema vacinal. Segundo estimativa do Governo 

do Estado de Mato Grosso, receberemos em 10 dias, mais 225 doses que completará o 

esquema vacinal já iniciado. 

 

 

 

 

 novas remessas. Aguardamos para que possamos expandir a vacinação para todos os 

grupos. 

 
 
Agradecemos a compreensão de todos, obrigado. 
 
 
 
 
 
 
 

Fábio Henrique Carraro 
Secretário Municipal de Saúde     

Comodoro – MT 
Port:N° 010/2021 


