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QUANTIDADE DE INSUMOS PARA APLICAÇÃO DAS VACINAS DO COVID19 

 

 Os insumos a despeito da vacinação contra o COVID-19, os lotes de vacinas vem 

acompanhados das seringas, sendo proporcional a quantidade de doses liberadas, 

como exemplo, em hipótese de terem sido liberadas 100 doses, são liberadas também 

100 seringas para a aplicação da mesma. As seringas liberadas respondem pelo nome 

de "seringa hipodérmica estéril de uso único, de 1ml com agulha de 0,6 x 25mm" 

fabricada por SALDANHA RODRIGUES LTDA. 

 Na data de 10 de Março de 2021, também vieram seringas que podem ser 
utilizadas na vacinação do COVID19, em um lote juntamente com outras seringas, que 
são utilizadas em outros tipos de vacina. O citado lote é: 

COD DESCRIÇÃO LOTE FABRICANTE VAL. QTD UNIT. 

654 Seringa Estéril 
Descartável - 1ML 

C/AG 25X6 

3497N4 Saldanha 
Rodrigues LTDA. 

30/08/2025 1.000 

 

  

Outros insumos também utilizados em vacinação, como, algodão e álcool, são fornecidos pela 

Farmácia Municipal de São Francisco do Guaporé, órgão também pertencente a Secretaria 

Municipal de Saúde, que são adquiridos através da mesma, visto que, são utilizados em todas 

as vacinas, independentemente de COVID19. Já o álcool em gel, para desinfecção de mãos, 

que funciona como método preventivo ao vírus do COVID19, é obtido pela Secretaria 

municipal de Saúde, através de compras especificadas na parte de "PRESTAÇÃO DE CONTAS, 

GASTOS COM COVID-19" que pode ser encontrada no Portal da Transparência COVID19, no 

site da prefeitura de São Francisco do Guaporé, através do link 

(http://coronavirus.saofrancisco.ro.gov.br/ )   

 

 O cartão de vacinação dos pacientes, os quais não apresentam o mesmo, seja por 

motivo de perda, extravio ou qualquer outro motivo, é fornecido pela Sala de Vacinação no ato 

da imunização. Os quais são adquiridos pela Secretaria municipal de Saúde. 

 

10 de Março de 2021 
São Francisco do Guaporé - Rondônia. 

 


