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NOTA INFORMATIVA 
BALANÇO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATÉ O DIA 25/03/2021 
 

 
1. De acordo com as resoluções da Comissão Intergestores Bipartite de Mato 

Grosso (CIB-MT) e de acordo com o Painel de Vacinação contra a Covid-19 do 
Ministério da Saúde, o estado de Mato Grosso recebeu até o dia 25/03/2021 
um total de 393.060 doses de vacinas: 339.560 doses da vacina 
Coronavac/Butantan e 53.500 da vacina AstraZeneca/Fiocruz. 
 

 
 
 

2. Deste total, de acordo com as resoluções da CIB-MT, 243.438 doses de vacinas 
destinadas à 1ª dose e 143.833 destinadas à 2ª dose. Foram destinadas 5.789 
doses à reserva técnica da Secretaria de Estado de Saúde. 

 

 
 
 

3. As doses da vacina Coronavac/Butantan recebidas pelo estado de Mato Grosso 
totalizaram 339.560 doses. Deste total, de acordo com as resoluções da CIB-
MT, 191.123 foram destinadas à aplicação da 1ª dose, e 143.833 destinadas à 
aplicação da 2ª dose. Foram ainda destinadas à reserva técnica, 4.604 doses. 
Dessa reserva técnica, 1320 doses já foram distribuídas aos municípios. 
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4. De acordo com o Painel de Vacinação Contra a Covid-19 do Ministério da 
Saúde, foram aplicadas 165.280 doses da vacina Coronavac/Butantan em Mato 
Grosso até o dia 25/03/2021 às 10:21h, sendo 105.369 destinadas à 1ª dose e 
59.911 destinadas à 2ª dose.  
 

 
 

5. As 53.500 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz foram todas destinadas à 
aplicação de 1ª dose. Foram aplicadas até o dia 25/03/2021 às 10:10hs, 40.184 
doses, tendo sido vacinadas 39.823 pessoas com a 1ª dose e 361 pessoas com a 
2ª dose. 
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6. A comparação entre a quantidade de doses recebidas pelo estado de Mato 
Grosso distribuídas aos municípios, de acordo com as resoluções da CIB-MT, e a 
quantidade de doses aplicadas, de acordo com o painel de vacinação do 
Ministério da Saúde, demonstra o seguinte: 

 

VACINA E DOSE 

Quantidade 
distribuída 

(a) 

Reserva 
para 2ª dose 

(b) 

Quantidade 
aplicada 

(c) 

Quantidade 
não aplicada 

(a - b - c) 

Percentual 
não aplicado 

(a – b – c)/ 
(a – b)*100 

CORONAVAC/BUTANTAN 
 

   
 

1ª dose 191.123 - 105.369 85.754 44,9% 

2ª dose 143.833 55.575 59.911 28.347 32,1% 

Reserva técnica 4.604 - - - - 

TOTAL 339.560 55.575 165.280 118.705 41,7% 

ASTRAZENECA/FIOCRUZ 
 

   
 

1ª dose 52.315 - 39.823 12.492 23,9% 

2ª dose 0 - 361 -361 - 

Reserva técnica 1.185 - - - - 

TOTAL 53.500 - 40.184 13.316 24,9% 

TOTAL GERAL 393.060 55.575 205.464 132.021 39,1% 

 
 

7. Em relação aos públicos-alvo, de acordo com as resoluções da CIB-MT, as doses 
de vacinas distribuídas aos municípios mato-grossenses foram destinadas da 
forma prevista na tabela abaixo: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
8. Foram distribuídas vacinas para todos os públicos-alvo da Fase 1 do Plano de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, , de acordo com as 
resoluções da CIB-MT, exceto para uma parcela dos idosos de 80 a 84 anos. 
 

Público Alvo Habitantes Vacinas destinadas 
- - 1ª dose 2ª dose 
Trabalhadores da saúde 84.599 88.045 57.742 
Deficientes institucionalizados 200 200 200 
Idosos institucionalizados 2.481 2.481 2.481 
Indígenas 28.758 28.758 28.758 
Idosos 90 anos e mais 9.238 9.240 9.240 
Idosos 85 a 89 anos 13.325 13.325 0 
Idosos 80 a 84 anos 23.026 17.507 17.507 
Idosos 75 a 79 anos 43.484 43.472 27.395 
Idosos 70 a 74 anos 67.859 30.516 0 
Quilombolas 8.064 8.064 0 
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9. Apenas 76% da população de idosos de 80 a 84 anos estão contemplados pelas 
resoluções da CIB (11/2021 e 12/2021). Nas resoluções seguintes não há 
previsão de distribuição de doses para completar a vacinação desse público. A 
população de idosos de 80 a 84 anos foi estimada em 23.026 pessoas pelas 
resoluções da CIB. Foram distribuídas doses (1ª e 2ª dose) para a vacinação de 
17.507 idosos de 80 a 84 anos. 
 

10. A última remessa de vacinas recebida por Mato Grosso no dia 20/03/2021, cuja 
distribuição foi disciplinada pela resolução nº 15/2021 da CIB-MT, já começa a 
atender publico-alvo da Fase 2 do plano estadual de vacinação, no caso, idosos 
de 70 a 74 anos. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

1. A vacinação está lenta e atrasada. Em torno de 40% das doses disponíveis em 
Mato Grosso , e que já poderiam ter sido aplicadas, não foram ainda. 

2. No caso da 1ª dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz, de um total de 52.315 doses 
já distribuídas aos municípios, 12.492 doses não foram aplicadas até o dia 
25/03/2021, um percentual de 23,9%. 

3. Ainda sobre a vacina AstraZeneca/Fiocruz, até agora distribuída apenas para 
aplicação de 1ª dose, no painel do Ministério da Saúde aparecem 361 doses 
aplicadas como 2ª dose. 

4. No caso da 1ª dose da vacina Coronavac/Butantan, de um total de 191.123 já 
distribuídas aos municípios, 85.754 doses não foram aplicadas até o dia 
25/03/2021, o que representa 44,9% das doses distribuídas. Se excluirmos 
dessa conta, as 50.200 doses que chegaram em nosso território no dia 
20/03/2021, ainda teríamos 35.554 doses já distribuídas e não aplicadas. 

5. No caso da 2ª dose da vacina Coronavac/Butantan, de um total de 143.833 
doses distribuídas, 55.575 ainda estão reservadas para aplicação aguardando o 
prazo de 21 dias de intervalo depois da 1ª dose. Isso significa que 88.258 doses 
já deveriam ter sido aplicadas. No entanto, foram aplicadas 59.911 doses 
correspondentes à 2ª dose até o dia 25/03/2021. Já deveriam ter sido aplicadas 
como 2ª dose, e não foram ainda, 28.347 doses da vacina Coronavac/Butantan, 
o que representa 32,1% das doses distribuídas para essa destinação.  

 
PREOCUPAÇÕES: 
 

1. Mesmo diante da reduzida quantidade de vacinas disponíveis até agora para a 
população mato-grossense, de um total de 243.438 doses já recebidas e 
destinadas à 1ª dose, 98.246 destas doses não foram aplicadas até o dia 
25/03/2021. Mesmo que se argumente que 50.200 doses chegaram em nosso 
território no dia 20/03/2021, ainda teríamos 48.046 doses destinadas à 1ª dose 
não aplicadas.  

2. No caso da 2ª dose, o problema é mais sério, pois no presente balanço, 
considerando apenas as doses que Mato Grosso recebeu até o dia 25/02/2021, 
de um total de 88.258 doses, 28.347 doses não foram aplicadas ainda. Ora, são 
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até 28.347 pessoas que já poderiam estar com a imunização completa e não 
estão. 

3. É preciso analisar esses números de forma detalhada, por município, por 
público-alvo, por laboratório fabricante, por logística de distribuição e 
aplicação, quais as explicações para esse desempenho. Se temos poucas 
vacinas à nossa disposição, precisamos do máximo de rapidez e de eficiência na 
aplicação, para alcançarmos a melhor cobertura vacinal possível. 

4. Importante destacar que estão incluídos nos dados as doses de vacinas 
destinadas aos povos indígenas que vivem em terras indígenas localizadas no 
território de Mato Grosso, cuja aplicação é responsabilidade das equipes dos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), vinculadas à Secretaria Especial 
de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (SESAI). As vacinas destinadas aos 
povos indígenas são remetidas pelo Ministério da Saúde à SES-MT, que distribui 
para os escritórios regionais ou municípios de referência para as terras 
indígenas, e estes abastecem as equipes de saúde dos DSEIs, qu realizam a 
vacinação nas aldeias. 

5. Também é importante ponderar sobre a sistemática de alimentação dos dados 
no sistema de informações em que se baseia o painel do Ministério da Saúde, 
pois ele pode não refletir a realidade da vacinação em cada município, ou os 
municípios podem estar alimentando os dados da vacinação com atraso. 

 
 

Cuiabá-MT., 25 de março de 2021. 
 
 

Lúdio Frank Mendes Cabral 
Médico sanitarista e deputado estadual (PT/MT) 

 
 
____________ 
Fontes: 
 

1. Painel de Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde 
https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.ht
ml 

2. Painel de Distribuição de Vacinas Contra a Covid-19 da Secretaria de Estado de 
Saúde de Mato Grosso 
http://www.saude.mt.gov.br/paineldistribuicaovacinasmt/ 

3. Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
http://www.saude.mt.gov.br/paineldistribuicaovacinasmt/


Lúdio Cabral – Médico sanitarista e deputado estadual (PT/MT) 6 

 
 
 
  


