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ATA DE REGISTRO DE SOBRA/PERDA DE DOSE VACINA COVID-19 
  

No dia 16 de março de 2021, às 17 hrs, a técnica de enfermagem verificou a sobra 
de 02 doses de vacina Coronavac, e para evitar a perda de doses, elas foram 
destinadas para pessoas ainda não vacinadas no grupo da fase anterior. 

No dia 25 de março de 2021, às 17 hrs, a técnica de enfermagem da sede verificou 
a sobra de 04 doses de vacina Coronavac, e para evitar a perda de doses, foram 
destinadas para 02 profissionais da Assistência Social e 02 profissionais do 
Conselho Tutelar.  

No dia 27 de março de 2021, às 17:45 hrs, a técnica de enfermagem da sede 
verificou a sobra de 02 doses de vacina Coronavac, e para evitar a perda de dose, 
foram destinadas a 02 idosos de 69 anos, pertencentes a fase subsequente.  

No dia 26 de março de 2021, às 16 hrs, a técnica de enfermagem ao verificar a 
sobra de 05 doses do lote 210069, as mesmas  foram utilizadas em 03 ACS para a 
2º dose, em 01 fisioterapeuta para 1º dose e em 01 profissional da assistência 
social.  

No dia 29 de março de 2021, às 16 hrs, a técnica de enfermagem, ao verificar a 
sobra de 05 doses do lote 210039, as mesmas foram utilizadas como 2º dose em 1 
motorista da saúde, 01 enfermeira, 01 serviços gerais de serviço de saúde, e 02 
doses para idosos de 79 anos como 1º dose. 

No dia 31 de março de 2021, Doce Grande/Rio da Várzea, vacina do lote 210099 de 
70 a 74 anos, 02 frascos notificados com 09 doses, destes administrados em 01 
idoso de 69 anos e 04 doses em idoseos acima de 75 anos, conforme relato da 
enfermeira, para evitar perda de doses. Realizado 2º dose em 01 profissional de 
saúde com lote 210056 destinado a idosos de 80 a 84 anos também a fim de evitar 
perda de dose. 

No dia 06 de abril de 2021, realizado 2° dose em 02 profissionais de saúde com o 
lote 210046, para evitar perdas de doses. 

No dia 07 de abril de 2021 realizadas 04 doses em idosos acima de 70 anos com 
lote 210056 destinados a 2° dose doas idosos de 80 a 84 anos a fim de evitar 
perdas de dose. 

No dia 08 de abril de 2021, realizado 04 doses em idosos acima de 70 anos 1º dose, 
com frasco destinado a 2° dose por estarem no interior e evitar perdas, lote 210056 
destinados a idosos de 80 a 84 anos, desse mesmo frasco realizado 2° dose em 01 
profissional de saúde. 

No dia 12 de abril de 2021, utilizado 01 dose final de frasco lote 210123, destinados 
a idosos de 75 a 79 anos, para 01 idoso de 64 anos, pois já estava vencendo o 
horarário, sendo que a equipe não conseguiu contato com pessoa do grupo 
seguinte. 
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No dia 14 de abril de 2021, frasco com 09 doses lote 210099 Lagoa Verde. Lote 
210137, profissional aspirou 02 doses acidentalmente acabou vazando, frasco com 
09 doses. 

Até o dia 16 de abril de 2021 em levantamento com as equipes de saúde da familia, 
foram relatados 62 frascos com 09 doses e tivemos 16 doses perdidas. 

No dia 23 de abril de 2021, 02 frascos do lote 210123 com 09 doses (Rio da Várzea 
e UAPSF). Realizado doses em idosos de faixa etária anterior (60 a 64 anos)devido 
a distância da cominudade (taboão) conforme relato da equipe.  

No dia 24 de abril de 2021, realizado 2º dose para idosos de 70 a 74 anos e 
profissionais da saúde. Entre estes foram realizados também 2º dose em 01 idoso 
de 64 anos, 01 idoso de 69, 05 idosos de 75 a 79 anos, 01 idoso de 80 anos e 01 
idoso de 85 anos. Lote 210123 

No dia 26 de abril de 2021, foi perdida 01 dose da vacina Astrazeneca de 65 a 69 
anos (sede), devido ao vencimento do prazo de validade do frasco. 

No dia 28 de abril de 2021 Turvo, realiza 2º dose de 01 profissional de saúde com 
lote 213vcdo14w, destinado a 1ª dose de 65 a 69 anos, segundo profissional 
vacinadora não encontrado idoso, evitando assim perda de dose. 

No dia 29 de abril de 2021 frasco lote 210146 com 09 doses (Rio da Várzea). 
Realizado 2ª dose em 01 profissional de saúde e 1ª dose em idoso de 64 anos para 
evitar perda de dose, visto que estavam no interior e precisavam usar. Segundo a 
equipe não havia ninguem na faixa de 65 a 69 anos. Realizado lote 2103vcdo14w 
destinado a idosos de 65 a 69 anos para 5 idosos de 70 a 79 anos que não haviam 
recebido por algum motivo anteriormente. Lote 210099 2ª dose utilizado para 
profissional da saúde (sede). 

No dia 30 de abril de 2021 frasco Lote 210123 com 09 doses  

No dia 03 de maio de 2021 frasco butantan 2ª dose lote 210146 idosos de 65 a 69 
anos com 09 doses (Campina). Frasco 210146 idosos de 65 a 69 anos com 09 
doses (2ª dose - Sede). 02 frascos com 09 doses Lote 210146  (Rio da Várzea) 
remanejado 03 doses para Lagoa Verde. Realizado 2ª dose com o Lote 210146 
Butantan na Lagoa Verde destinados a idosos de 70 a 74 anos para 02 idosos de 75 
a 79 anos. Lote 210146 na Campina, 2ª dose de 65 a 69 anos, realizado 2ª dose em 
01 idoso de 76 anos. 

No dia 04 de maio de 2021 Rio da Várzea lote 210146 Butantan 02 frascos com 09 
doses conforme informação da equipe. Sede utilizado 02 doses do Lote vcdo14w 
destinados a 1ª dose de 65 a 69 anos para 02 profissionais de saúde. 

No dia 05 de maio de 2021 na Campina, realizado para paciente com comorbidade 
de 59 anos final de frasco, lote 213vcdo41w, 1ª dose astrazeneca destinado a 60 a 
64 anos. 
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No dia 06 de maio de 2021 de acordo com a vacinadora do Rio da Várzea realizado 
04 doses 1ª dose de 60 a 64 anos lote 213vcdo41w astrazeneca com sobras de 
dose (frasco com 06 doses). 

No dia 07 de maio de 2021, Lagoa Verde, utilizou 02 doses do lote 213vcdo07w 
destinados a idosos de 60 a 64 anos 1ª dose, realizadas em pacientes com 
comorbidades de 55 a 59 anos. Utilizado 01 dose do lote vcdo41w destinado a 1ª 
dose de 60 a 64 anos para 2ª dose de 01 profissional de saúde (final de frasco). 

No dia 10 de maio de 2021 final de frasco do lore 213vcdo41w da campina 
destinado a 60 a 64 anos realizado em 02 pessoas com comorbidades. 

No dia 14 de maio de 2021 utilizado 03 doses para comorbidades do lote 
213vcdo07w astrazeneca, que eram destinadas a idosos de 60 a 64 anos, a fim de 
evitar perda de dose. 

No dia 18 de maio de 2021 utilizados pela equipe da sede 06 doses da Astrazeneca 
do lote vcdo52w 1ª dose de 60-64 anos, para comorbidades  

No dia 21 de maio de 2021, Sede perdeu 03 doses do Lote ABX0530 destinada a 2ª 
dose para idosos de 85 a 89 anos. Equipe da Lagoa Verde havia utilizado 02 doses 
para 1ª dose de comorbidades. 

No dia 24 de maio de 2021 a ESF da Sede perdeu 01 dose do lote 210215 
Butantan, destinada a 2ª dos. Segundo equipe foram realizar a vacina em domicílio, 
pacoente já havia realizado em outra equipe, duvido o período de validade não foi 
possível remanejar.  

No dia 25 de maio de 2021 a ESF III utilizou 10 doses da Astrazeneca lote 
214vcdo52w anteriormente destinados para gestantes, para 1ª dose de 
comorbidades. Da mesma equipe remanejado 02 dises da 2ª dose do Butantan para 
ESF VI para idosos de 65-68 anos do lote 210215. 

No dia 28 de maio de 2021 utilizado 04 doses do lote abx0530 Astrazeneca 2ª dose 
destinados a idosos de 85 a 89 anos para profissionais da saúde na Sede. 

No dia 01 de junho de 2021 realizada 1ª dose em 01 profissional de saúde com 
frasco destinado a comorbidade. ESF V lote 214vcdo52w frasco com 06 doses 
Fiocruz. Realizado 1ª dose em 01 profissional de saúde com frasco destinado a 
comorbidade. ESF V relata frasco com 06 doses Fiocruz lote 214vcdo52w. 

No dia 02 de junho de 2021 ESF V utilizou 02 doses referente a 1ª dose das 
comorbidades para realizar 2ª dose de idosos de 85-89 anos. ESF VI lote 
214vcd114w Fiocruz 02 frascos com 06 doses. Unidade Sede relata 02 frascos com 
06 doses Fiocruz lote 214vcd114w. 

No dia 07 de junho de 2021 realizado na sede 01 unidade da 2ª dose para 
profissional da saúde com o lote abx0530, referente a 2ª dose de idosos de 85 a 89 
anos. Perdido 03 doses do mesmo lote. 



 

Secretaria de Saúde 
Rua Pedro Zolner, 301 – CENTRO – CEP: 83840-000 

Fone: (41) 3623-1516 / Email: saúde@quitandinha.pr.gov.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 
Estado do Paraná 

Rua José de Sá Ribas, 238 - Centro - CEP: 83840-000 
FONE: (41) 3623-1231  

Site: www.quitandinha.pr.gov.br / Email: prefeitura@quitandinha.pr.gov.br  
 
 
 

 
 
No dia 09 de junho 2021 lote 214vcd114w Fiocruz frasco com 01 dose a mais 
relatado pela Equipe da Campina. 

No dia 10 de junho de 2021, vacina Fiozruz lote 214vcd114w frasco com 06 doses. 
Lote 215vcd129z Fiocruz com 06 doses. 

No dia 14 de junho de 2021 vacina Fiocruz lote 214vcd103w frasco com 06 doses. 
Lote 214vcd114w Friocruz frasco com 07 doses - Turvo. 

No dia 18 de junho de 2021, na sede, lote 215vcd129z Fiocruz 02 frascos com 06 
doses e 04 frascos com 06 doses do lote 215vcd152w, mais 02 frascos com 06 
doses do lote 215vcd129z.  

No dia 19 de junho de 2021, 01 frasco com 08 doses Fiocruz. Utilzado 03 doses de 
frascos Fiocruz do grupo anterior para realizar no grupo de 50 a 59 anos sem 
comorbidades, frasco com validade no limite.  

As doses remanescentes de deficientes permanentes estão sendo realizadas em 
profissionais da educação, conforme orientação da regional. 

No dia 24 de junho de 2021 frasco Pfizer com 05 doses lote ey0575. 

No dia 29 de junho de 2021 frasco da Pfizer com 05 doses lote ey0575. 

No dia 01 de julho de 2021, Sede 02 frascos lote 210281 com 11 doses butantan. 

No dia 02 de julho de 2021 Sede, lote ABX0530, Fiocruz 2ª dose, 2 frascos com 09 
clases.  Sede, lote ABX0530, 02 frascos com 09 doses Fiocruz. 

No dia 03 de julho de 2021 na sede 01 frasco da Pfizer lote ey0586 com 05 doses. 
Rio da Várzea 01 frasco com 09 doses lote 210324 butantan, do mesmo utilizado 
para 2ª dose em 01 pessoa. 

No dia 05 de julho de 2021 Rio da Várzea, utilizado lote 216vcd178z da população 
gerla para uma comorbidade. Também utilizado doses da população geral do lote 
216vcd178z Fiocruz para 02 deficientes permanentes e 01 comorbidade. 

No dia 06 de julho de 2021 na sede, frasco do lote ey0586 da Pfizer com 05 doses. 

No dia 07 de julho de 2021 no Rio da Várzea, lote 215vcd152w da Fiocruz, frasco 
com 06 doses. Remanejado 10 doses da Coronavac de trabalhadores da limpeza 
urbana e manejo de residuos para a população de 59 a 18 anos. 

No dia 08 de julho de 2021 remanejado 30 doses da Coronavac de gestantes e 
puérperas para população de 59 a 18 anos.  

No dia 09 de julho de 2021, Doce Fino Lote 216vcd178z Fiocruz com 06 doses. Na 
Sede 02 frascos Butantan Coronavac com 08 doses. 

No dia 12 de julho de 2021 remanejado 10 doses gestantes e puérperas para 
população de 59 a 18 anos. Na Sede, lote 210270 Butantan, gestantes e puérperas 
remanejado para população de 18 a 59 anos 20 doses.  

No dia 13 de julho de 2021 lote FA9095 Pfizer, 01 frasco com 05 doses.  
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No dia 14 de julho de 2021 Doce Fino Lote 216vcd178z Fiocruz, com 06 doses.  

No dia 15 de julho de 2021 Sede, Lote 214VCD081Z Fiocruz 03 frascos com 06 
doses. 

No dia 17 de julho de 2021 Campina, Lote 215VCD152W Fiocruz, assistência social 
utilizado para população de 18 a 59 anos.  

No dia 23 de julho de 2021 Lagoa Verde, lote 216VCD220Z, Fiocruz 01 frasco com 
01 dose a mais.  

No dia 26 de julho de 2021 Turvo, lote 214VCD081Z Fiocruz, 02 frascos com 06 
doses, utilizados 01 dose para 2ª dose prof. De saúde faltante. Dose destinada a 2ª 
dose idosos 215VCD163Z Fiocruz.  Sede, Lote 215VCD163Z Fiocruz 09 frascos 
com 06 doses.  

No dia 28 de julho de 2021 Sede, lote 214VCD081Z Fiocruz 05 frascos com 06 
doses. 

No dia 30 de julho de 2021 Rio da Várzea, perdida 01 dose lote 210324 butantan, 
extrapolado o período máximo após abertura de frasco. 

No dia 02 de agosto de 2021 Doce Fino, 01 frasco com 06 doses do lote 
215VCD163Z Fiocruz para 2ª dose.  

No dia 03 de agosto de 2021 Sede, lote 210219 Butantan frasco com 09 doses. 

No dia 05 de agosto de 2021 Sede, Lote 215VCD163Z Fiocruz 03 frascos com 06 
doses. 

No dia 07 de agosto de 2021 Campina, lote FD7208 Pfizer 01 frasco com 05 doses 

No dia 09 de agosto de 2021 Sede, lote FD719 Pfizer 01 frasco com 05 doses e 01 
frasco com 06 doses. 

No dia 10 de agosto de 2021 Lagoa Verde, lote FD7221 Pfizer 01 frasco com 05 
doses. Sede, lote 215VCD163Z Fiocruz 2ª dose frasco com 06 doses. 

No dia 11 de agosto de 2021 Doce Fino, 01 frasco do lote 216VCD220Z Fiocruz 2ª 
dose com 06 doses.  

No dia 12 de agosto de 2021 Lagoa Verde, lote FE3191 Pfizer 05 frascos com 05 
doses. Rio da Várzea lote 210345A Butantan, 01 frasco com 09 doses. 

No dia 13 de agosto de 2021 Lagoa Verde, lote 215VCD163Z Fiocruz, 02 frascos 
com 06 doses.  

No dia 17 de agosto de 2021 Campina, lote FE3591 Pfizer 01 frasco com 05 doses, 
lote FD7222 Pfizer 01 frasco com 05 doses, 01 frasco com 04 doses. Doce Fino 
Lote 2116VCV220Z Astrazeneca frasco com 06 doses.  Sede, lote FD7222 Pfizer 01 
frasco com 05 doses. 

No dia 24 de agosto de 2021 Rio da Várzea, lote 210345A Butantan 2ª dose, frasco 
com 09 doses. Campina, lote FD7222 Pfizer 02 frascos com 05 doses. Sede, lote 
216VCD188Z Fiocruz, 06 frascos com 06 doses. 
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No dia 25 de agosto de 2021 Rio da Várzea, lote 28235BD Pfizer, frasco com 05 
doses.  

No dia 27 de agosto de 2021 Rio da Várzea, lote 28235BD Pfizer, perdido 02 doses 
por vencimento do prazo de abertura, pacientes trabalhando e outro em uso de 
antibiótico, segundo informações prestadas pela equipe.  

No dia 30 de agosto de 2021 Campina, Lote 217VCD232Z Astrazeneca, 01 frasco 
com 06 doses. Doce Fino, lote 216VCD220Z Fiocruz, frasco com 06 doses. 

No dia 31 de agosto de 2021 Campina, lote 210197 Astrazeneca, 01 frasco com 09 
doses. Rio da Várzea, lote 210340 Butantan, 01 frasco com 09 doses. Perdido 02 
doses do lote 210411 Butantan, de acordo com a equipe não encontraram os 
pacientes. Sede, lote 210340 Butantan realizado 05 doses da 1ª dose com frasco 
destinado para 2ª dose. 

No dia 01 de setembro de 2021 Sede, lote 216VCD220Z Fiocruz, 10 frascos com 06 
doses.  

No dia 02 de setembro de 2021 Rio da Várzea, lote 210411 Butantan frasco com 09 
doses.  Lagoa Verde, Lote 210197 Fiocruz 01 frasco com 06 doses. 

No dia 03 de setembro de 2021 Sede, lote 216VCD220Z Fiocruz 07 frascos com 06 
doses. 

No dia 08 de setembro 2021 Rio da Várzea, lote 216VCD220Z Fiocruz, frasco com 
06 doses. Lagoa Verde, lote 2127VCD242Z Fiocruz, 01 frasco com 06 doses. Lote 
210340 Butantan, 01 frasco com 09 doses.  

No dia10 de setembro de 2021 Lagoa Verde, lote 217VCD236W, Fiocruz, 01 frasco 
com 06 doses.  

No dia 15 de setembro de 2021 Campina, Lote FF8840 2ª dose Pfizer, 02 frascos 
com 05 doses e 01 frasco do lote 210443 da 2ª dose butantan com 09 doses. 

No dia 16 de setembro de 2021 Rio da Várzea, lote 210375 Butantan 01 frasco com 
09 doses. Lote FF8845 Pfizer 01 frasco com 5 doses. Lagoa Verde, lote 210375 
Butantan, 01 dose perdida, paciente agendado não compareceu. 

No dia 17 de setembro de 2021 Rio da Várzea, lote 210443 2ª dose Butantan, 01 
frasco com 09 doses. 

No dia 20  de setembro de 2021 Rio da Várzea, lote 210443 2ª dose Butantan 
perdido 06 doses, venceu prazo de validade após aberto, segundo equipe pacientes 
não compareceram. 

No dia 21 de setembro de 2021 Rio da Várzea, lote FF8844 Pfizer, 01 frasco com 05 
doses. 

No dia 22 de setembro de 2021 Campina, lote FF8840 Pfizer, realizado uma dose 
de 1ª dose com frasco para 2ª dose, evitando perda de dose. 

 


