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NOTA DE ESCLARECIMENTO  
 

 O objetivo inicial da vacinação é a redução da morbidade e mortalidade pela 

COVID-19, sendo necessário o estabelecimento de grupos prioritários, ou seja, grupos 

de indivíduos em que ocorra maior agravamento e óbito caso venham a se infectar com 

o vírus. O município de Batatais recebe, até o momento, doses de vacinas fornecidas 

pelo Governo Federal e do Estado de São Paulo, a saber a CoronaVac (SINOVAC) e a 

AstraZeneca (Oxford), que são disponibilizadas em fracos unidose (dose única) ou 

multidoses (10 doses).  

 Hoje, 9 de abril de 2021, o município vacinou 7520 pessoas (primeira dose) e 2611 

pessoas (segunda dose), com um total de 10131 vacinas aplicadas, conforme 

vacinômetro divulgado nos canais oficiais de comunicação da cidade. O sistema 

VaciVida é alimentado diariamente, conforme a Portaria GM/MS n. 69, de 14 de janeiro 

de 2021. Contudo, a velocidade de preenchimento dos dados não acompanha a real 

situação de aplicação das doses, uma vez que o processo de informação dos dados é 

um processo burocrático e, no momento, vacinamos uma média de até 60 pessoas a 

cada 20 minutos em nossas salas de vacinação. 

 O município também faz um controle por um sistema interno de agendamento, 

onde cada dose aplicada é lançada ao final do dia, em forma nominal no cadastro do 

paciente, para controle e transparência dos dados.  

 Ressaltamos que os dados divulgados na Coletiva de Imprensa do Governo do 

Estado de São Paulo foram computados em 05 de abril de 2021, não correspondendo a 

real situação do próprio site de base para a divulgação, uma vez que no sistema VaciVida 

recebemos 11.591 doses e aplicamos 9.241 doses, sendo 7.034 pessoas vacinadas com 

primeira dose e 2207 pessoas vacinadas com a segunda dose, o que pode ser verificado 

pelo link: https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/  

 Encontramos dificuldade quanto ao número reduzido de profissionais de saúde 

para o atendimento a todas as demandas assistências diante não só da vacinação, mas 

também em todos os processos inerentes a atuação da assistência em saúde no âmbito 

do SUS frente ao enfrentamento da COVID-19 no município, optando, assim, pela 

aplicação da vacina na maior agilidade possível para o braço da população, mesmo que 

isso gerasse certo atraso no preenchimento do sistema, garantindo a proteção de todos 
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nesse momento tão delicado no município, em que perdermos muitas vidas nos últimos 

dias. 

 Diante do exposto, a presente Secretaria Municipal de Saúde reforça que estamos 

aplicando todas as doses e garantindo a imunização de integrantes de grupos 

prioritários, conforme normativas do Estado de São Paulo e cronograma de vacinação 

oficial determinado, prevalecendo a o comprometimento com a proteção da população e 

transparência dos dados. O sistema do VaciVida já está em processo de atualização 

constante, com o demonstrativo de uma realidade diferente da divulgada hoje na coletiva, 

onde assumimos o comprometimento de manter os dados os mais reais possíveis para 

o vacinômetro do Estado, embora o do município também já seja divulgado para a 

população com tais dados.  

 

         Batatais, 9 de abril de 2021. 

 

______________________________ 

Bruna Francielle Toneti 

Secretária Municipal de Saúde 
         


