
Acompanhamento Vacinação COVID-19 município de Piratuba – SC.  (Dados atualizados em 02/08/2021)  

 

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 

 

 

 

 

 

 

3.142 doses 

aplicadas 

 

 

 

 

 

 

1.349 doses 

aplicadas  

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente 

1% de perda. 

 

 

 

 

 

 

83,89%* 

 

 

*Base 

populacional do 

IBGE 2020 

(3.745 

habitantes) 

 

 

- 144 

profissionais de 

saúde (1ª dose)  

 

 

- 26 idosos de 90 

anos ou mais (1ª 

dose) 

 

 

- 43 idosos de 85 

a 89 anos (1ª 

dose).  

 

 

- 95 idosos de 80 

a 84 anos (1ª 

dose) 

 

 

- 149  idosos de 

75 a 79 anos (1ª 

dose)   

 

 

-214 idosos de 

70 a 74 anos (1ª 

dose) 

 

 

 

 

 

- 119 

profissionais 

de saúde – (2ª 

dose). 

 

- 28 idosos de 

90 anos ou 

mais.(2ª 

dose) 

 

- 40 idoso de 

85 a 89 anos 

(2ª dose) 

 

- 90 idosos de 

80 a 84 anos 

(2ª dose) 

 

 

 

- 147 idosos 

de 75 a 79 

anos (2ª dose) 

 

- 201 idosos 

de 70 a 74 

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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Recebidas em 

18/03/2021 

- 298 idosos de 

65 a 69 anos (1ª 

dose) 

 

 

- 335 idosos de 

60 a 64 anos (1ª 

dose) 

 

 

- 160 professores 

(1ªdose) 

 

- 300 pessoas 

com 

comorbidades (1ª 

dose) 

 

- 25 pessoas com 

deficiência 

permanente (1ª 

dose) 

 

 

-18 gestantes (1ª 

dose) 

 

- 21 forças 

armadas/policiais 

(1ª dose) 

 

- 30 

caminhoneiros 

(1ª dose) 

 

- 07 motorista 

- 298 idosos 

de 65 s 69 

anos (2ª dose) 

 

 

- 283 idoso 

de 60 a 64 

anos (2ª dose)  

 

- 24 

professores 

(2ª dose)  

 

- 75 pessoas 

com 

comorbidades 

(2ª dose) 

 

- 15 pessoas 

com 

deficiência 

permanente 

(1ª dose) 

 

- 01 gestante 

(2ª 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 

14º lote 90 doses (2ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas em 

19/04/2021 

15º lote 30 doses (2ª dose) 

CORONAVAC  

75 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

Recebidas em 

23/04/2021 
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16° lote 145 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

Recebidas em 

29/04/2021 

transporte 

coletivo (1ª dose) 

 

- 191 pessoas de 

55 a 59 anos - 

idade 

decrescente (1ª 

dose) 

 

- 03 Ferroviários 

(1ª dose) 

 

- 01 Serviços  

urbanos externos 

(1ª dose)  

 

- 215 pessoas de 

50 a 54 anos. (1ª 

dose) 

 

- 262 pessoas de 

45 a 49 anos (1ª 

dose)  

 

-01 pessoa 

transporte 

aquaviário (1ª 

dose) 

 

-128 pessoas 

trabalhadores de 

indústrias (1ª 

dose) 

 

-33 lactantes (1ª 

dose) 

 

 

 

- 01 pessoa 

de 55 a 59 

anos (2ª dose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 24 pessoas 

de 50 a 54 

anos (2ª dose) 

 

 

 

 

 

-01 pessoa 

transporte 

aquaviário (2ª 

dose) 

 

 

 

 

 

 

-02 lactante 

(2ª dose) 

17° lote  30 doses (2ªdose) 

FIOCRUZ 

Recebidas em 

02/05/2021 

18° lote 170 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

Recebidas em 

04/05/2021 

19° lote  20 doses (2ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas em 

08/05/2021 

20º lote 100 doses (2ª dose) 

FIOCRUZ 

50 doses (1ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas em 

14/05/2021 

21º lote 90 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

30 doses (1ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas em 

18/05/2021 

22º lote 170 doses (1ª dose)  

FIOCRUZ 

Recebidas em 

26/05/2021 

23º lote 120 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

50 doses (2ª dose) 

CORONAVAC 
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Recebidas em 

07/06//2021 

 

- 219 pessoas de 

40 a 44 anos (1ª 

dose) 

 

-209 pessoas de 

35 a 39 anos – 

idade 

descrescente (1ª 

dose) 

 

-15 pessoas de 

30 a 34 anos – 

idade 

decrescente (1ª 

dose) 

 

 

 

24º lote 60 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

60 doses (1ª dose) 

PFIZER  

Recebidas em 

10/06/2021 

25º lote 30 doses (2ª dose) 

CORONAVAC 

Recebida em 

14/06/2021 

26º lote 20 doses (1ª dose) 

CORONAVAC 

54 doses (1ª dose) 

PFIZER 

Recebidas em 

18/06/2021 

27º lote 42 doses (1ª dose) 

PFIZER 

30 doses (1ª dose)  

CORONAVAC 

25 doses (1ª dose)  

JANSSEN 

Recebidas em 

25/06/2021 

28° lote  70 doses (2ªdose) 

FIOCRUZ 

Recebidas em: 

29/06/2021 

29° lote  95 doses (1° dose) 

FIOCRUZ  

18 doses (1ª dose) 

PFIZER 

Recebidas em 

01/07/2021 
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30° lote  42 doses (1ª dose) 

PFIZER 

80 doses (1ª dose) 

JANSSEN  

Recebidas em 

05/07/2021 

31° lote  135 (2° dose ) 

FIOCRUZ  

Recebidas em 

07/07/2021 

32º lote 540 doses (1ª dose) 

PFIZER 

10 doses (1ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas em 

09/07/2021 

33º lote 45 doses (2ª dose) 

FIOCRUZ 

20 doses (2ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas 

09/07/2021 

34º lote 145 doses (2ª dose) 

FIOCRUZ 

Recebidas em 

13/07/2021 

35º lote 50 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

30 doses (1ª dose) 

CORONAVAC 

Recebidas em 

16/07/2021 

36º lote  12 doses (1ª dose) 

PFIZER 

60 doses (1ª dose) 

CORONAVAC 
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*Em vacinação: Idosos acima de 60 anos, gestantes e puérperas com comorbidades, gestantes com laudo médico, síndrome de down e pessoas com deficiência 

permanente beneficiados do BPC, professores, forças armadas/policiais, motoristas de transporte coletivo, caminhoneiros, pessoas acima de 34 anos (idade 

decrescente), ferroviários, aquaviários, serviços urbanos externos, lactantes que amamentam crianças de até 01 ano (com prescrição médica) e trabalhadores 

industriais. 

  

  

100 doses (1ª dose) 

FIOCRUZ 

170 doses (2ª dose) 

FIOCRUZ 

Recebidas em 

21/07/2021 

37º lote 18 doses (1ª dose) 

PFIZER 

60 doses (1ª dose) 

CORONAVAC 

90ª doses (2ª dose) 

FIOCRUZ 

Recebidas em 

29/07/2021 

TOTAL 

RECEBIDO PELO 

MUNICÍPIO  

4778 DOSES  


