
MUNICIPIO FONTE  CONTATO ETAPA DE VACINAÇÃO REALIZAÇÃO DA VACINA PASSO A PASSO

AFONSO CLÁUDIO Site

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/site/afo

nso-claudio-inicia-vacinacao-contra-a-covid-

19-em-idosos-de-65-a-69-anos/

Vacinação dos idosos com idade entre 65 e 69 

anos.
É necessário fazer o agendamento.

O agendamento é feito pelo telefone: (27) 3735-

4014

ÁGUA DOCE DO NORTE

ÁGUIA BRANCA Site

https://www.prefeituradeaguiabranca.es.gov

.br/noticia/ler/16193/cidade-de-aguia-

branca-comeca-vacinacao-de-idosos-

acima-de-90-anos

Vacinação de idosos acima de 90 anos.

ALEGRE Site

http://alegre.es.gov.br/site/index.php/admini

stracao-prefeitura-municipal/secretarias-

municipais/secretaria-de-saude-e-

saneamento/6844-nova-etapa-de-

vacinacao-contra-o-covid-19

Vacinação das pessoas com idade entre 80 a 84 

anos.
Vacinação ocorrerá nas unidades de saúde.

ALFREDO CHAVES Site

https://www.alfredochaves.es.gov.br/detalh

e-da-materia/info/alfredo-chaves-comeca-a-

vacinar-idosos-de-75-a-79-contra-a-covid-

19/120630

Vacinação dos idosos com idade entre 75 e 79 

anos.

ALTO RIO NOVO

ANCHIETA Site

https://www.anchieta.es.gov.br/noticia/ler/8

4603/mutirao-imunizou-cerca-de-450-pessoas-

contra-covid-19-e-arrecadou-alimentos-em-

anchieta

Vacinação dos idosos acima de 65 anos.
Vacinação está sendo realizada no Centro do 

Idoso.

APIACÁ Telefone (28) 3557-1403 Vacinação os profissionais da rede publica.
Autoridades responsaveis entram em contato 

com o profissional a ser vacinado.

ARACRUZ Site http://www.aracruz.es.gov.br/noticia/89403/
Vacinação dos idosos com idade entre 65 a 69 

anos.

Vacinação ocorrerá nas unidades de saúde e 

os idosos que apresentam dificuldades de 

locomoção, receberão a vacina em casa.

ATILIO VIVACQUA Telefone (28) 3538-1509
Vacinação dos profissionais da saúde da rede 

publica.

Convocação dos profissionais para 

recebimento da vacina.

Será feita uma listagem e os profissionais serão 

convocados de 10 em 10.

BAIXO GUANDU

BARRA DE SÃO FRANCISCO Site
http://www.pmbsf.es.gov.br/noticia/ler/1308/

vacinometro-covid-19

Vacinação de idosos com idade entre 75 e 79 

anos.
Vacinação ocorrerá nas unidades de saúde.

BOA ESPERANÇA Site

https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia

/ler/1102/boa-esperanca-vacinara-idosos-de-

65-a-69-anos-no-interior-nesta-quinta

Vacinação de idosos com idade entre 65 e 69 

anos.

BOM JESUS DO NORTE Site

https://bomjesus.es.gov.br/site/noticia/estam

os_realizando_a_vacinacao_contra_o_novo_

coronavirus/651

Vacinação de idosos com idade entre 70 a 74 

anos.

BREJETUBA Site
https://www.brejetuba.es.gov.br/noticia/ler/4

87/1-dose-de-vacina-covid-19
Vacinação de idosos.

INFORMAÇÕES SOBRE AS VACINAS CONTRA COVID-19 NO ESTADO DO ES

SEM INFORMAÇÃO

 SEM INFORMAÇÃO

SEM INFORMAÇÃO



CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Site

https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/ma

is-de-2-mil-pessoas-de-65-a-69-anos-ja-

agendaram-vacinacao-contra-covid-19/

Vacinação de idosos com idade entre 65 a 69 

anos.

A vacinação ocorrerá nas unidades de saúde 

com senhas e horario marcado e no sistema 

drive thru.

É necessário que uma senha seja retirada, pode 

ser um parente do idoso, mas é explicito a 

presença de um comprovante de idade do 

idoso, assim, retira a senha e marca o horario de 

vacinação do idoso, para que não haja 

aglomeração e não tenha espera por ele.

CARIACICA Site

https://www.cariacica.es.gov.br/noticias/689

40/cariacica-recebe-mais-11-mil-doses-de-

vacina-contra-a-covid-19

Vacinação de idosos com 65 anos ou mais e 

trabalhadores da saúde em situação ativa.

A vacinação é realizada mediante 

agendamento.

É necessário entrar no link: 

http://vacina.cariacica.es.gov.br - realizar o 

cadastro e agendar a data de vacinação.

CASTELO Site
http://www.castelo.es.gov.br/site/conteudo.

asp?codigo=8602

Vacinação da segunda dose em idosos a partir 

de 65 anos.

Vacinação está sendo realizada na Unidade 

de Saúde.

COLATINA Site
http://www.colatina.es.gov.br/noticias/mostr

ar_noticia.php?area=saude&materia=5688
Vacinação de idosos a partir de 65 anos.

CONCEIÇÃO DA BARRA Site

https://conceicaodabarra.es.gov.br/Not%C3

%ADcia/prefeitura-realiza-mutirao-de-

vacinacao-contra-a-covid-19-neste-sabado

Vacinação de idosos acima de 70 anos.
Vacinação está sendo agendada e ofertada 

nas unidades de saúde e salas de vacinação.

CONCEIÇÃO DO CASTELO Site

https://www.conceicaodocastelo.es.gov.br/

noticia/ler/136974/vacinacao-em-conceicao-

do-castelo

Vacinação de idosos com idade entre 67 a 69 

anos.

DIVINO DE SÃO LOURENÇO

DOMINGOS MARTINS Site

http://www.domingosmartins.es.gov.br/notici

a/destaques/item/2410-covid-19-idosos-a-

partir-de-60-anos-e-profissionais-

trabalhadores-da-saude-devem-se-cadastrar-

para-vacinacao.html

Vacinação de idosos a partir de 60 anos e 

trabalhadores da saúde.

Realização de cadastro para receber a 

vacina.

É necessário que os idosos entrem no link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg

tkEa3-hY01Ptyo-

NoskGBhcF_4e5z9lKXZjJLBusCcCpjA/viewform / 

os profissionais da saúde precisam entrar no link 

que segue: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey

DtRBzOBUBctj2DPKGMnGZBnueQasr_OiskZad9z8

O6MKOA/viewform?fbclid=IwAR0LOvwRQodH_

95W4f0hBBrcNYK_YYE5PtT2tAxyN1FKG2ntlds8ytcL

8wA - é necessário que preencha o formulario, 

agendando assim, a sua vacinação.

DORES DO RIO PRETO Site

https://www.pmdrp.es.gov.br/detalhe-da-

materia/info/relatorio-de-vacinacao-do-

covid-19-dores-do-rio-preto---es/6750

Vacinação idosos acima de 85 anos e 

profissionais da saúde que estão na linha de 

frente.

ECOPORANGA Site

ecoporanga.es.gov.br/noticia/ler/136323/ido

sos-acima-de-69-anos-recebem-a-primeira-

dose-da-vacina-contra-a-covid-19-em-

ecoporanga

Vacinação de idosos com 69 anos ou mais.

O local de vacinação é a sede da Secretaria 

Municipal de Saúde, com sistema drive-thru, e 

espaço para pessoas que chegarem a pé. 

Idosos acamados ou com mobilidade 

reduzida, devem agendar a vacina, no setor 

de vacinação. 

FUNDÃO Site

http://www.fundao.es.gov.br/noticia/ler/1248

/semus-da-continuidade-a-vacinacao-de-

idosos-com-faixa-etaria-entre-70-a-74-anos-

contra-a-covid-19-

Vacinação de idososcom idade entre 70 a 74 

anos.

SEM INFORMAÇÃO



GOVERNADOR LINDENBERG Telefone  (27) 3744-3185

Vacinação de idosos de 85 a 89 anos e a 

segunda dose dos profissionais da saúde que 

atuam na linha de frente.

Idosos são vacinados a domiclicio e os 

profissionais de saúde, vão as unidades 

responsavéis pela vacinação.

GUAÇUÍ Site

https://guacui.es.gov.br/noticia/2021/03/vaci

nacao-covid-19-idosos-de-68-e-69-vacinam-

nesta-quarta-feira-31.html

Vacinação de idosos com idade entre 68 a 69 

anos.

GUARAPARI Site

https://www.guarapari.es.gov.br/noticia/ler/8

28/covid-19-prefeitura-de-guarapari-abre-

agendamento-para-vacinar

Vacinação dos idosos com idade entre 65 a 69 

anos.

Vacinação sendo realizada através de 

agendamento. 

Agendamento através do link: 

http://siagen.guarapari.es.gov.br:8080/siagen/p

ublic/agendamento_publico.jsf

IBATIBA Site

https://www.ibatiba.es.gov.br/noticia/ler/151

6/ibatiba-inicia-vacinacao-de-idosos-entre-

70-e-74-anos-contra-covid-19-

Vacinação dos idosos com idade entre 70 e 74 

anos. 

A vacinação ocorrerá nos locais de 

vacinação.

IBIRAÇU Site

https://www.ibiracu.es.gov.br/noticia/ler/173

49/amanha-vacinacao-contra-a-covid-19-

em-idosos-de-68-a-69-anos

Vacinação de idosos entre 68 a 69 anos.
Vacinação ocorre nas unidades de saúde 

próxima a residência.

IBITIRAMA

ICONHA Site

https://www.iconha.es.gov.br/detalhe-da-

materia/info/sexta-feira-02-e-dia-de-

vacinacao-contra-a-covid-19-em-

iconha/98640

Vacinação de idosos com 64 a 68 anos.

IRUPI Site

https://www.irupi.es.gov.br/conteudo/2021/0

4/boletim-municipal-de-vacinacao-contra-a-

covid-19-4

Vacinação de idosos acima de 65 anos.

ITAGUAÇU Site
https://www.itaguacu.es.gov.br/detalhe-da-

materia/info/vacinometro/118327
Vacinação dos idosos acima de 70 anos.

ITAPEMIRIM Site

https://www.itapemirim.es.gov.br/detalhe-da-

materia/info/covid-19-itapemirim-inicia-

vacinacao-em-idosos-de-65-a-69-anos/65329

Vacinação de idosos com idade entre 65 a 69 

anos.

Idosos devem procurar as unidades de saúde 

para vacinação.

ITARANA Telefone (27) 3720-0020
Vacinação de idosos com idade entre 80 e 84 

anos. Profissionais de saúde.

Vacinação ta sendo realizada nos pontos 

especificos. Para os idosos com problemas de 

locomoção, a vacinação ocorre a domicilio.

Para realizar a vacinação, é feito 

agendamento atraves do agente de saúde 

responsavél.

IÚNA

JAGUARÉ Site

http://www.jaguare.es.gov.br/noticia/ler/314

/cronograma-de-vacinacao-de-05-a-09-de-

abril

Vacinação dos idosos com idade acima de 65 

anos.
Vacinação ocorre mediante agendamento.

JERÔNIMO MONTEIRO Site

https://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/det

alhe-da-materia/info/boletim-municipal-

covid-19/27467

Vacinação de profissionais da saúde e de idosos.

JOÃO NEIVA Site

https://www.joaoneiva.es.gov.br/noticia/ler/3

024/prefeitura-de-joao-neiva-finaliza-

vacinacao-nos-idosos-de-80-a-84-anos

Vacinação da segunda dose nos profissionais da 

saúde e início da vacinação de idosos com 

idade entre 75 e 79 anos e os trabalhadores da 

saúde.

A vacinação ocorre mediante agendamento.

LARANJA DA TERRA Site
https://www.laranjadaterra.es.gov.br/noticia/

ler/904/boletim-vacinacao-covid-19-
Vacinação de idosos acima de 70 anos.

SEM INFORMAÇÃO

SEM INFORMAÇÃO



LINHARES Site

https://linhares.es.gov.br/2021/04/02/vacinac

ao-prefeitura-fara-mutirao-para-vacinar-

idosos-de-65-anos-acima-neste-sabado-3/

Vacinação de idosos com idade acima de 65 

anos.

Vacinação esta ocorrendo mediante 

agendamento feito pelos agentes de saúde.

MANTENÓPOLIS Site
https://www.mantenopolis.es.gov.br/principa

l

Vacinação de idosos acima de 90 anos e 

profissionais da saúde.

MARATAÍZES Site
https://www.marataizes.es.gov.br/noticia/ler/

3696/vacinometro

Vacinação de idosos acima de 80 anos, idosos 

acima de 60 anos institucionalizados e 

trabalhadores da saúde.

MARECHAL FLORIANO Site

http://www.marechalfloriano.es.gov.br/vacin

acao-para-idosos-de-65-a-69-anos-sera-

iniciada-nesta-semana-em-marechal-

floriano/

Vacinação de idosos com idade entre 65 a 69 

anos.

MARILÂNDIA

MIMOSO DO SUL Site

https://mimosodosul.es.gov.br/Home/641-

pessoas-sao-vacinadas-contra-a-covid-19-no-

sabado/

Vacinação de idosos com idade entre 65 a 67 

anos.

MONTANHA Telefone (27) 3754-1972

MUCURICI Site
https://mucurici.es.gov.br/vacina-contra-

covid-19-em-mucurici/

Vacinação dos profissionais da saúde da linha de 

frente.

MUNIZ FREIRE Site

https://munizfreire.es.gov.br/site/index.php/c

omponent/content/article/110-boletim-

vacinal-covid/668-boletim-vacinal-covid-19-

05-04-2021?Itemid=437

Vacinação dos idosos com idade superior a 60 

anos.

MUQUI

NOVA VENÉCIA Site

https://www.novavenecia.es.gov.br/covid-19-

nova-venecia-recebe-mais-1520-doses-de-

vacina-e-realiza-vacinacao-agendada-nesta-

semana-para-a-faixa-etaria-de-65-anos-

acima/

Vacinação de idoso com idade entre 65 a 69 

anos.

A vacinação ocorre mediante agendamento 

com os agentes de saúde e é realizada a 

domicilio.

Agendamento ocorre pelo telefone: 3772-6871

PANCAS Site

https://www.pancas.es.gov.br/detalhe-da-

materia/info/prefeitura-inicia-vacinacao-de-

idosos-acima-de-90-anos/97935

Vacinação dos grupos de idosos. Vacinação em domicilio.

PEDRO CANÁRIO Site

http://www.pedrocanario.es.gov.br/noticia/l

er/546/coronavirus-a-secretaria-municipal-de-

saude-inicia-a-vacinacao-de-idosos-acima-

de-75-anos-nessa-terca-feira-em-pedro-

canario

Vacinação dos idosos acima de 75 anos.
A Vacinação dos idosos ocorrera em pontos 

estratégicos da cidade.

PINHEIROS Site

http://pinheiros.es.gov.br/noticia/ler/15107/c

ovid-19-vacinacao-avanca-em-pinheiros-e-

pessoas-com-66-anos-serao-as-proximas-a-

serem-imunizadas

Vacinação de idosos com 66 anos ou mais. A Vacinação ocorre em pontos especificos.

PIÚMA Site

https://www.piuma.es.gov.br/portal/noticia/l

er/632/vacinacao-aos-idosos-de-65-a-69-

anos-comeca-nesta-quarta-feira-31

Vacinação de idosos com idade entre 65 a 69 

anos.

Os idosos devem procurar a unidade de 

saúde mais proxima de sua residência.

PONTO BELO

SEM INFORMAÇÃO

SEM INFORMAÇÃO

SEM INFORMAÇÃO

Não há telefone para contato com a pessoa responsável pelas vacinas.



PRESIDENTE KENNEDY Site

https://www.presidentekennedy.es.gov.br/no

ticia/ler/2892/idosos-entre-65-e-69-anos-ja-

estao-sendo-vacinados-em-presidente-

kennedy

Vacinação de idosos com idade entre 65 a 69 

anos.

RIO BANANAL Site

https://riobananal.es.gov.br/Media/Prefeitura

RioBananal/Documentos/Docs%20COVID-

19/Boletim%20de%20Vacina%C3%A7%C3%A3

o%20-%2005.03.2021.pdf

Vacinação de idosos acima de 90 anos e 

também de idosos com idade entre 84 e 89 ano.

Aplicação nas unidades de saúde, ou, em 

casos especiais, a domicilio.

RIO NOVO DO SUL Site
http://www.rionovodosul.es.gov.br/noticia/ler

/604/vacinacao-covid-19

Vacinação dos idosos com idade entre 80 e 84 

anos.

As vacinações estão sendo realizadas pelas 

equipes de estrategia da saúde a domicilio.

SANTA LEOPOLDINA Site

https://www.santaleopoldina.es.gov.br/detal

he-da-materia/info/secretaria-de-saude-

realiza-mutirao-de-vacinacao-contra-a-covid-

19-em-pelo-menos-tres-comunidades/7097

Vacinação dos idosos com idade superior a 65 

anos.

SANTA MARIA DE JETIBÁ

SANTA TERESA Site

https://santateresa.es.gov.br/site/noticia/gru

pos_prioritarios_estao_sendo_vacinados_no_

municipio/751

Vacinação de idosos acima de 90 anos.
Contato da família com a equipe de saúde 

para agendamento da vacinação.

SÃO DOMINGOS DO NORTE

SÃO GABRIEL DA PALHA Site

https://saogabriel.es.gov.br/Not%C3%ADcia/

vacinacao-para-pessoas-a-partir-de-70-anos-

que-ainda-nao-tomaram-a-primeira-dose

Vacinação de idosos com idade superior a 70 

anos que não tomaram a primeira dose.

SÃO JOSÉ DO CALÇADO Site

https://pmsjc.es.gov.br/Not%C3%ADcia/imuni

zacao-idosos-de-65-ate-69-anos-sao-

vacinados-em-sao-jose-do-calcado

Vacinação dos idosos com idade entre 65 a 69 

anos.

Vacinação domiciliar mediante 

agendamento.

Agendamento é feito através do agente saúde 

responsavel.

SÃO MATEUS Site
http://www.saomateus.es.gov.br/noticia/voc

e-tem-acima-de-65-anos-venha-se-vacinar!
Vacinação de idosos acima de 65 anos.

SÃO ROQUE DO CANAÃ Site

https://www.saoroquedocanaa.es.gov.br/not

icia/ler/2911/secretaria-municipal-de-saude-

passa-a-agendar-vacinacao-domiciliar-

contra-covid-19-para-idosos-acamados

Vacinação de idosos acamados. Vacinação através de agendamento.
O agendamento está sendo feito pelo telefone:  

(27) 3729-1775

SERRA Site

http://www.serra.es.gov.br/noticias/serra-

vacinou-mais-de-46-mil-pessoas-contra-a-

covid-19

Vacinação de idosos com idade superior a 65 

anos.

Agendamento através de link para realizar a 

vacinação.

É necessario aceesar este link: 

http://gti.serra.es.gov.br/saude/

SOORETAMA

VARGEM ALTA Site
http://www.vargemalta.es.gov.br/busca?q=v

acina

Vacinação dos profissionais de saúde da linha de 

frente e de idosos.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE Site
http://vendanova.es.gov.br/website/Site/Noti

cia.aspx?id=2459

Vacinação dos idosos com idade entre 70 e 74 

anos. 

VIANA Site

http://www.viana.es.gov.br/site/publicacao/

viana-comeca-a-vacinacao-de-idosos-com-

65-anos

Vacinação de idosos com 65 anos ou mais. Vacinação ocorrera em domicilio.

VILA PAVÃO Site

https://www.vilapavao.es.gov.br/noticia/ler/

9747/vacinacao-contra-a-covid-19-dos-

idosos-acima-dos-65-anos-prossegue-na-

sede-do-municipio

Vacinação de idosos com idade superior a  65 

anos.

Vacinação atarvés de agendamento 

telefônico.

O telefone para agendamento da vacinação: 

(27) 996271647.

SEM INFORMAÇÃO

SEM INFORMAÇÃO

SEM INFORMAÇÃO



VILA VALÉRIO

VILA VELHA Site

https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2021

/04/vacinacao-vila-velha-aplicou-mais-de-

sete-mil-doses-no-sabado-34710

Vacinação de idosos com 65 anos ou mais. 
Agendamento através de link para realizar a 

vacinação no drive thru.

Link para agendamento: 

https://www.vilavelha.es.gov.br/agendaonline/I

ndex.aspx?ReturnUrl=%2fagendaonline%2f

VITÓRIA Site

https://www.vitoria.es.gov.br/noticia/idosos-

com-65-anos-ou-mais-podem-agendar-

vacinacao-hoje-02-42344

Vacinação de idosos com 65 anos ou mais. 
Agendamento atraves de link para 

vacinação.

É necessário realizar o agendamento no link: 

https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ - realizar 

o cadastro e agenda a data e local de 

vacinação.
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