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334.237.732 MILHÕES DE 
DOSES DISTRIBUÍDAS

154.392.634 milhões de 
pessoas que receberam pelo 
menos uma dose das vacinas 

COVID-19

Fonte:  https://localizasus.saude.gov.br/ atualizado em 29/09/2021

https://localizasus.saude.gov.br/
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•100,4 milhões – Sinovac/Butantan

•116,1 milhões – AstraZeneca/Fiocruz

• 112,8 milhões – Pfizer/Comirnaty

• 4,8 milhões – Janssen (J&J)
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Atualizações
▪ Envio de 100% de todas as segundas doses correspondentes as primeiras doses da

vacina Astrazeneca enviadas.

▪ Envio de doses de reforço e doses adicionais para população acima de 60 anos e

trabalhadores indígenas, bem como imunussuprimidos.

▪ Envio de doses para vacinação dos adolescentes indígenas.

▪ Envio de doses para população adolescente sem comorbidades.

▪ Envio de ofício circular para os estados solicitando informações sobre a situação da

cobertura vacinal.



População 
Indígena

Envio de 61.750 doses:

- Doses de reforço para
população acima de 60
e Trabalhadores da
Saúde Indígenas.



População 
Adolescente 

Indígena
Envio de 118.023 doses:

- Envio de doses Pfizer para
contemplar a vacinação de
100% da população
adolescente com pelo
menos a primeira dose.



População 
Adolescente sem 

Comorbidades
Envio de 2.844.270 doses:

- Conforme extração da RNDS
ocorrida em 15 de outubro
de 2021, 46% da população
adolescente estimada, já
havia sido vacinada.



Envio de Ofício 
para os Estados
Envio de 7.542.321 doses:

- Após o envio de doses
suficientes para vacinar 100%
da população maior de 18 anos
com pelo menos a primeira
dose, conforme estimativa
IBGE 2020, a Secretaria
Extraordinária, em 05 de
outubro de 2021, enviou Ofício
para todos os Estados
solicitando informações sobre
a situação da cobertura vacinal.



Taxa de 
Distribuição
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Envio de Dose 1 e Dose Única – população > 18 anos





Previsão de Doses



Previsão de entrega – Nov/Dez-21

AstraZeneca/Oxford – (FioCruz) – 57.125.990

AstraZeneca/SK – Bioscience – 5.119.200

Sinovac Biotech Life Science CO. LTDA – 25.409.400

Pfizer/ Biontech / Wyeth – 72.413.640

Janssen (Johnson & Johnson) – 36.198.450

Total Geral: 194.368.279 
milhões de doses




