Controle de Distribuição de Vacinas - Covid-19
Municípios
Humaitá

DOSES RECEBIDAS
555.620

Doses
programadas

Número de doses
distribuídas até a data

Doses a serem
entregues

5.497

4.527

970

1º Remessa: 282.320
Remessa
Tudo

2º Remessa: 132.500
3º Remessa: 44.600
4º Remessa: 96.200

1º Remessa

2º Remessa

4º Remessa

3º Remessa

1º - Indígenas aldeados

2º - Trabalhadore de saúde

3º - Trabalhadores de saúde

1º - Trabalhadores de Saúde

2º - Pessoas com 70 a 74 anos

3º - Pessoas com 70 a 74 anos

1º - Pessoas ≥60 anos institucionalizadas

2º - Pessoas de 75 a 79 anos

4º - Trabalhadores de saúde

1º - Pessoas com deﬁciência institucionalizadas

2º - Pessoas ≥ 80 anos

4º - Pessoas com 70 a 74 anos

Grupos prioritários por remessa
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Estoque FVS

576
Programação de
população indígena
contemplada com
vacinas disponíveis

Programação de
trabalhadores de saúde
contemplados com
vacinas disponíveis

Programação de
pessoas ≥70 anos
contemplados com
vacinas disponíveis

Programação de pessoas ≥
60 anos institucionalizadas
contempladas com vacinas
disponíveis

Programação de pessoas com
deﬁciência institucionalizadas
contempladas com vacinas
disponíveis

889

814,0

1.664

0

0

NOTAS:
Dados atualizados em 08/02/2021 PNI-FVS-AM, sujeito a alterações.
1º Remessa: Butantan - monodose
2º Remessa: Astrazeneca/Oxford - 10 doses
3º Remessa: Butantan - 10 doses
4º Remessa: Butantan - 10 doses
Os municípios que eventualmente receberam doses excedentes do programada, são devolvidas para a rede estadual de imunização.
As 8.346¹ doses de vacina excedentes foram distribuídas considerando a proporção de trabalhadores da saúde do município em relação ao Estado e deverão ser exclusivas para estes
proﬁssionais. Destas, 46 (quarenta e seis) doses estão armazenadas como estoque FVS² e tão logo as demais sejam u lizadas, serão distribuídas.
Embora os números sejam apresentados como inteiros, os cálculos efetuados para extração do 34% de proﬁssionais da saúde e 5% de reserva técnica³ u lizaram mais de uma casa
decimal. Por esse mo vo, é possível que um município apresente número ímpar na soma das doses 1 e 2 para aquela localidade. A questão é sanada com a u lização de reserva técnica
enviada para o local, preservando o número total de doses a serem des nadas aquela localidade e o montante distribuído por todo o Estado.
¹Programação doses adicionais (8.300 doses): Resolução CIB/AM Nº 003/2021 Ad Referendum de 22 de janeiro de 2021.
²Estoque FVS (576 doses): sobras de doses de vacina resultante da conversão de doses (10 doses) de cada frasco.
³Reserva técnica (26.023 doses): quan ta vo que foi distribuído após a liberação de todas as doses, para reposição de eventuais perdas.

