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NOTA INFORMATIVA Nº 37 - 07 de julho de 2021
Assunto: Avaliação de Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19
A vacinação contra covid-19 foi iniciada aos 18 de janeiro de 2021 com distribuição total de
2.206.672 doses da vacina Sinovac/Butantan, Astrazeneca/ Fiocruz, Pfizer e Janssen distribuídas aos
223 municípios.
Até o momento o Estado da Paraíba encontra-se com total de 1.852.136 doses aplicadas nos
municípios (dados de 07/07/2021 às 10 horas). Ao avaliar o registro de dose para avaliação de
cobertura vacinal (D2 para vacinas com esquemas vacinais de duas doses e DU para vacinas com
esquemas de dose única) soma-se 532.968 doses aplicadas em todos os municípios do Estado
representando 18% de cobertura vacinal na população alvo da campanha.
Todas as informações avaliadas acima em nível estadual estão disponíveis e publicizadas
através de um painel, atualizado diariamente, na página oficial do governo do Estado, através do site:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwMjAyYjgtYjA4MC00NDRiLWI2NjgtMDQ1Mj
UxYjQ2NDY1IiwidCI6IjEzYTNlMDVmLTM3YzktNDgwZi04MjliLWQzMTlkMmRkMWFjYiJ9
Os técnicos do núcleo de imunização desta secretaria acompanha todas as informações
referentes a execução da campanha de vacinação contra COVID-19, sendo importante a análise dos
dados também pelo corpo técnico do município, estando a coordenação estadual de imunização
disponível para esclarecimentos e auxílio no que for necessário.
No painel, link acima, é possível analisar cada município de acordo com os tópicos:
1) ABA VACINÔMETRO
- COBERTURA GERAL:
Expõe os dados de cobertura vacinal contemplando a população total do Estado da Paraíba
e da População de Campanha ( Público alvo igual ou maior de 18 anos). Para método de cálculo de
dose específica, é divido as doses aplicadas pela população selecionada, resultando no percentual
da dose avaliada. Para o cálculo de cobertura vacinal, soma-se Dose Única (DU) mais Dose Dois
(D2) e divide pela população avaliada, resultando no percentual de Cobertura Vacinal.
- DOSES RECEBIDAS NO ESTADO
Disponibiliza o quantitativo de doses recebidas no Estado da Paraíba, por fabricante e lote
recebido.
- COBERTURA POR MUNICÍPIO
Avalia-se a cobertura vacinal Municipal individualmente, os dados disponibilizados são:
População 18+, DU recebida, DU aplicada, D2 Recebida, D2 Aplicada, DU + D2, % Recebido
(Percentual de D2 e DU em relação a população 18+) e Cobertura Vacinal (DU+D2 dividido pela
população 18+). Na mesma página disponibiliza-se um filtro para avaliar os dados por GRS e por
Município isolado, também um botão para se direcionar a um Mapa Estadual onde pode ser
avaliado a relação de doses aplicadas e distribuídas por Município, como também a cobertura
vacinal com relação a população 18+.
– APLICADAS POR GRUPO
É informado o quantitativo de doses aplicadas por Grupo Prioritário levando em
consideração a descrição da dose (D1,D2 e DU). Juntamente com um gráfico de linha levando em
consideração o período de vacinação dos grupos a nível Estadual.
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– PERFIL DO VACINADO
É mostrado o quantitativo de doses aplicadas por sexo e grupo prioritário, como também as
doses aplicadas por raça, cor e sexo no Estado da Paraíba.
2) ABA INSUMOS
– DOSES DISTRIBUÍDAS
É disponibilizado o quantitativo de doses recebidas (D1,D2 e DU) por Município e por
fabricante.
– SERINGAS E AGULHAS
Disponibiliza o quantitativo de seringas e agulhas distribuídas para as GRS por tipo de
material.
A meta mínima a ser alcançada para vacinação deverá ser de pelo menos 90% do público- alvo
preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações.
Solicitamos nesse momento, o empenho das gestões municipais no sentido de informar os dados de
doses aplicadas no site de campanha de forma DIÁRIA. Para a Campanha Nacional de Vacinação contra
COVID-19, o registro das doses aplicadas deverão ser feita no sistema de informação Novo SIPNI (sipni.saude.gov.br).
Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos das dúvidas.

Av. Dom Pedro II, 1826 – João Pessoa/PB
Fone: (83) 3211 – 9103 / 3211 - 9104

