
Data de coleta dos dados 29/07/2021 às 13:10

Tabela de cidades e vacinação com primeira dose (Adulta) 
Cidade Percentual Indicador Fonte Data dos dados

Toronto 80.30% % de residentes de Toronto com mais de 18 anos 
vacinados. Covid-19 - Vaccine Survey Atualizado em 26 de Julho 2021 às 8:00 

am

Nova York 71% % de residentes adultos de Nova York vacinados com 
COVID-19. COVID-19: Data on Vaccines Atualizado em 28 de Julho 2021

Rio de Janeiro 73.10% % dos maiores de 18 anos vacinados com 1ª dose ou 
dose única Painel Rio COVID-19 Atualizado em 29/07/2021 11:45h

Londres 65.60% % de pessoas com 18 anos ou mais que receberam ao 
menos uma dose da vacina COVID-19 Vaccinations in London  Atualizado em 29 Julho 2021 às 12:00pm

São Paulo 81.80% Cobertura da população com +18 anos vacinada (D1+ 
DU) Boletins Vacinometro Boletim do dia 28/07/2021

Cidade autonoma de Buenos 
Aires 80.00%  % da população da cidade com mais de 18 anos que já 

aplicou pelo menos uma dose. Notícia do governo da cidade 27 de julho de 2021

Paris 75.50% % das pessoas adultas vacinadas com a primeira dose Painel Covid-19 29/07/2021

Tokyo 44.69%  % da população com mais de 15 anos que já aplicou 
pelo menos uma dose. 

Painel de vacinação 
29/07/2021

Censo de Tokyo

Bogotá 45.23%  % da população da cidade com mais de 18 anos que já 
aplicou pelo menos uma dose. 

Vacunómetro COVID-19 
28/07/2021

Departamento de Bogotá

Berlin/Berlim 68.32%  % da população da cidade com mais de 18 anos que já 
aplicou pelo menos uma dose. 

Painel Covid-19
28/07/2021

Informações demográficas

Prorratear os dados
(Prorratear: divisão do total de uma dose de vacina com o total da população adulta)

Cidade Dados para fazer a divisão Fontes Observações

Tokyo
5136167 Total de uma dose (29/07) Censo de 2010
11492000 População adulta População entre 15 - 64 anos 8850000
44.69% % População com 65 anos ou mais 2642000

Bogotá 

2643957 Total de uma dose (28/07)
Dane, censo 2018

População de 15 a 59 anos (%) 68.20%

5845715.766 População adulta
População com mais de 59 anos (%) 13.20%

% de População Adulta 81.40%
45.23% % Total da população 7181469

Berlin/Berlim 
2215044 Total de uma dose (29/07) % de pessoas maiores de 15 anos em 

2020 86.00%

3242200 População Adulta Total da população (2020) 3770000
68.32% % Total da população que seria adulta 3242200

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-latest-city-of-toronto-news/covid-19-pandemic-data/covid-19-vaccine-data/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data-vaccines.page
https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4
https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations?areaType=region&areaName=London
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=314214
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/vacinometro_28072021.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-alcanzo-este-lunes-un-nuevo-record-de-vacunacion-diario-38839-personas
https://data.jemil.net/2021/04/13/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/jisseki.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/ENGLISH/ABOUT/HISTORY/history03.htm
https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid-19-vacunometro/
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/11_infografia.pdf
https://data-lageso-de.translate.goog/lageso/corona/corona.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se#impfungen
https://www.businesslocationcenter.de/wirtschaftsstandort/berlin-im-ueberblick/demografische-daten/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/jisseki.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/ENGLISH/ABOUT/HISTORY/history03.htm
https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid-19-vacunometro/
https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/11_infografia.pdf
https://data-lageso-de.translate.goog/lageso/corona/corona.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se#impfungen
https://www.businesslocationcenter.de/wirtschaftsstandort/berlin-im-ueberblick/demografische-daten/
https://www.businesslocationcenter.de/wirtschaftsstandort/berlin-im-ueberblick/demografische-daten/
https://www.businesslocationcenter.de/wirtschaftsstandort/berlin-im-ueberblick/demografische-daten/

