
Acompanhamento Vacinação COVID-19 município de Piratuba – SC.  (Dados atualizados em 19/04/2021)  

 

LOTE Total de doses 

recebidas por 

lote/data  

Total de doses 

aplicadas - 1ª 

dose  

Total de doses 

aplicadas - 2ª 

dose 

Numero de doses 

perdidas  
Cobertura vacinal, com relação ao: 

Percentual Total 

Municipal  

GRUPOS PRIORITÁRIOS 

1ª dose  2ª dose  

1° lote  36 doses -

CORONAVAC 

recebidas em 

19/01/2021 

 

 

 

 

 

 

893 doses 

aplicadas 

 

 

 

 

 

 

237 doses 

aplicadas  

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente 

1% de perda. 

 

 

 

 

 

 

23,84%* 

 

 

*Base 

populacional do 

IBGE 2020 

(3.745 

habitantes) 

 

 

 

 

- 107 

profissionais de 

saúde (1ª dose)  

 

 

- 26 idosos de 

90 anos ou 

mais (1ª dose) 

 

 

- 42 idosos de 

85 a 89 anos (1ª 

dose).  

 

 

- 93 idosos de 

80 a 84 anos (1ª 

dose) 

 

 

- 143 idosos de 

75 a 79 anos (1ª 

dose)   

  

-210 idosos de 

70 a 74 anos (1ª 

dose 

 

- 266 idosos de 

 

 

 

 

- 60 

profissionais 

de saúde – 

(2ª dose). 

 

- 26 idosos 

de 90 anos 

ou mais.(2ª 

dose) 

 

- 01 idoso 

de 85 a 89 

anos (2ª 

dose) 

 

- 40 idosos 

de 80 a 84 

anos (2ª 

dose) 

 

 

- 110 idosos 

de 75 a 79 

anos (2ª 

dose) 

2° lote  30 doses – 

FIOCRUZ 

recebidas em 

27/01/2021  

3° lote  36 doses – 

CORONAVAC 

recebidas em 

02/02/2021 

4° lote  50 doses – 

CORONAVAC 

recebidas em 

08/02/2021 

5° lote 100 doses – 

FIOCRUZ  

50 doses – 

CORONAVAC 

recebidas em 

26/02/2021 

6° lote  100 doses – 

CORONAVAC 

Recebidas em 

05/03/2021* 

7° lote  40 doses – 

CORONAVAC 

Recebidas em 

11/03/2021 

8° lote 70 doses (1ª dose) 

100 doses (2ª dose) 

CORONAVAC 
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     *Idosos de 64 anos em vacinação 

Recebidas em 

18/03/2021 

65 a 69 anos (1ª 

dose) 

 

- 06 idosos de 

64 anos (1ª 

dose) 

 

9° lote 200 doses (1ª dose) 

CORONAVAC  

Recebidas em 

22/03/2021 

10º lote  110 doses (1ª dose) 

40 doses (2ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas em 

26/03/2021 

11º lote 60 doses (1ª dose) 

140 doses (2ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas em 

03/04/2021 

12º lote 70 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

130 doses (2ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas em 

08/04/2021 

13º lote 135 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

Recebidas em 

16/04/2021 

TOTAL 

RECEBIDO PELO 

MUNICÍPIO  

1497 DOSES  


