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Casos Novos Dia Média móvel dos últimos 7 dias



CASOS POSITIVOS, POR MÊS
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CASOS E ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa Etária Confirmados % Óbitos %

0 a 9 anos 1.010 2,24% 0 0,00%

10 a 19 anos 2.971 6,60% 0 0,00%

20 a 39 anos 19.131 42,48% 28 2,97%

40 a 59 anos 15.073 33,47% 146 15,47%

60 ou mais 6.853 15,22% 770 81,57%

Total 45038 100% 944 100%









DÚVIDAS FREQUENTES

A vacinação é gratuita?

Sim, cada vacina é disponibilizada pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo 
a ordem dos grupos prioritários. Não há 
venda dessas vacinas no Brasil, nem 
fornecimento em rede privada/particular.



DÚVIDAS FREQUENTES

Errei alguma informação durante o cadastro, o que 
eu faço?

Encaminhe um e-mail para 
cadastro.covid19@saude.londrina.pr.gov.br e peça 
a alteração, ou busque auxílio na escola municipal 
mais próxima. Em alguns casos, será necessário 
refazer todo o cadastro, seguindo orientação 
enviada pelo e-mail.



DÚVIDAS FREQUENTES

Como sei que meu cadastro foi validado? 
Quanto tempo leva essa análise? 

O prazo médio para análise e validação do 
cadastro varia de dois a cinco dias, e é feita 
SOMENTE para os grupos que já possuem a 
vacinação liberada.



DÚVIDAS FREQUENTES

Quem teve diagnóstico confirmado de 
Covid-19 deve esperar?

Sim, no mínimo 30 dias após a data do 
primeiro sintoma ou do resultado do exame 
RT-PCR. Outras situações podem ser 
avaliadas o médico.



DÚVIDAS FREQUENTES

Serei avisado quando o agendamento estiver 
disponível? De que forma? 

Quando seu grupo for liberado para a vacinação 
e o agendamento for liberado, o aviso ocorre de 
duas formas: por mensagem SMS para o celular 
do cadastro e divulgação oficial por meio da 
redes da Prefeitura de Londrina. 



DÚVIDAS FREQUENTES

Para ser vacinado vão me dizer qual vacina 
será utilizada?

Sim. Essa informação constará na carteira de 
vacinação, entregue no atendimento, assim 
como a data prevista para retorno e aplicação 
da segunda dose.



DÚVIDAS FREQUENTES

Até quando ficará disponível o cadastro on-line 
da Prefeitura de Londrina?

O cadastro deve permanecer aberto para cada 
grupo prioritário até sua conclusão, e o 
agendamento das vacinações ocorre mediante a 
chegada de doses. O cadastro é importante para 
que a Prefeitura estabeleça as estratégias de 
vacinação e consiga quantificar o número de 
doses necessárias para cada grupo prioritário.



DÚVIDAS FREQUENTES

Que documentos e informações preciso colocar no 
formulário? São todos obrigatórios?

Cada grupo prioritário possui determinadas informações 
que são obrigatórias. De forma geral, é preciso indicar o 
nome completo, CPF, endereço de residência e qual a UBS 
de referência (mais próxima de sua residência). Os 
profissionais e trabalhadores de saúde também devem 
indicar, além destes dados, o endereço de onde trabalha.



DÚVIDAS FREQUENTES

Não tenho como imprimir o formulário, posso 
salvar em formato digital no celular ou tablet? 

Sim.



DÚVIDAS FREQUENTES

Quem será vacinado primeiro? Qual será a ordem de 
vacinação contra a Covid-19? 

Como ainda não há doses suficientes para atender toda 
a população, a vacinação é feita de forma gradual. No 
primeiro grupo prioritário, estão os profissionais e 
trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados e 
trabalhadores dessas instituições. O segundo grupo 
prioritário engloba todos os idosos, em ordem 
cronológica, começando pelos de maior idade.



DÚVIDAS FREQUENTES

Quem não tem internet ou não conseguiu 
preencher, pode se cadastrar de outra forma? 

As equipes das escolas e dos Centros de Educação 
Infantil do Município estão capacitadas e aptas 
para fazer o cadastro e agendamento, para pessoas 
sem acesso à internet ou que não saibam 
preencher o formulário on-line.



DÚVIDAS FREQUENTES

Quem não pode ser vacinado, mesmo que esteja no 
grupo prioritário? 

Assim como é recomendado para outras vacinas, 
pessoas com febre moderada ou grave não devem 
ser vacinadas e a imunização deve ser adiada, para 
não que não haja confusão entre sintomas e 
possíveis efeitos colaterais.



DÚVIDAS FREQUENTES

Gestantes, lactantes ou puérperas poderão 
tomar a vacina? 

Para mulheres nessas condições e que também 
pertencem ao grupos de risco, a vacinação 
poderá ser realizada após avaliação e com 
decisão compartilhada entre a mulher e o seu 
médico.



DÚVIDAS FREQUENTES

Por que mesmo após tomar a vacina ainda preciso 
usar máscara e as demais medidas preventivas? 

Usar máscara, lavar as mãos e manter o 
distanciamento social são medidas eficientes e 
necessárias para evitar a disseminação do novo 
coronavírus. Mesmo quem já recebeu o imunizante 
ainda pode continuar sendo um agente de 
transmissão da doença.


