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APRESENTAÇÃO 

 
 

 O Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Superintendência de 

Vigilância em Saúde (SVS) e da Diretoria Executiva de Vigilância em Saúde (DEVS) 

e Unidade de Imunobiológicos (UI), recebeu do Ministério da Saúde (MS), em janeiro 

de 2021, de forma gradual, as vacinas contra a COVID-19. O GEA garantiu toda a 

logistica de segurança, com escolta realizada pelos agentes da Polícia Federal, na 

condução rápida para a UI, onde foram adequadamente armazenadas. O início da 

distribuição das   doses do imunizante aos dezesseis municípios do Estado, foi de 

forma rápida e segura sob a supervisão da equipe técnica da SVS e escolta policial. 

 A definição e critérios para distribuição das vacinas se deu a partir das 

recomendações descritas nos informes técnicos emitidos pelo Ministério da Saúde 

(MS) a partir do dia 18/01/2021.  O plano é elaborado em consonância com as 

orientações globais da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS). Na quinta edição do Plano Nacional de 

Operacionalização de vacinação, existem três vacinas contra COVID-19 com 

autorização para uso no Brasil pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA): uma com autorização para uso emergencial (Sinovac/Butantan) e duas 

com registro definitivo (AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer). As vacinas das indústrias 

AstraZeneca e Sinovac estão em uso desde o início da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a COVID-19 2021 no país.  

 Algumas definições contidas neste plano são dinâmicas, condicionadas às 

características e disponibilidade das vacinas distribuidas pelo MS, e poderão ser 

ajustadas como, por exemplo, adequação dos grupos prioritários, população-alvo, 

capacitações e estratégias para a vacinação. Nesta quarta edição do Plano Estadual, 

foram atualizados os informes técnicos com suas respectivas pautas de distribuição 

informadas pelo MS, incluidos nos anexos. Foram atualizadas as orientações da 

vacinação em gestantes, puérperas e lactantes, atualizadas as orientações de 

vacinação de trabalhadores da saúde; e incluídas informações de condutas 

relacionadas aos erros de imunização.  

 As diretrizes gerais da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19, 

são atualizadas conforme alterações de cenários, bem como a  disponibilidade de 
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vacinas, que são divulgadas pelo  Programa Nacional de Imunizações (PNI) por meio 

de ofícios e Informes Técnicos Nacionais. Assim, nessa 4ª Edição do Plano Estadual 

de Vacinação contra a COVID-19, será apresentado algumas recomendações e 

atualizações sobre doses recebidas da vacina, embasados no sétimo Informe 

Técnico do PNI/MS com a nona pauta de distribuição.
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 A COVID-19, causada por um novo coronavírus identificado pela primeira vez 

em Wuhan, China (SARS-CoV-2), foi reconhecida como pandemia  pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020. A OMS enfatizou a 

necessidade urgente de estudos que identificassem a fonte            da infecção, a forma de 

transmissão, o sequenciamento genético do vírus para o desenvolvimento de vacinas 

e medicamentos antivirais, bem como o fortalecimento da preparação e resposta ao 

novo evento, especialmente nos países e regiões mais vulneráveis. No dia 04 de 

fevereiro de 2020 foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) no Brasil, em decorrência da infecção humana pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2), por meio da Portaria GM/MS Nº188, 03/02/2020. 

 O GEA instituiu por meio do Decreto Nº 1.376/2020, o Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COESP), de combate ao risco da pandemia da 

COVID-19, vigente até então. No dia 19 de março de 2020 o Estado do Amapá 

declarou Situação de Emergência em Saúde Pública, por meio de Decreto N° 

1.413/2020. Nessa perspectiva, o estado do Amapá apresenta atualização no seu 

“Plano de vacinação contra a COVID-19”, como forma de garantir a continuação da 

campanha de vacinação de forma segura e eficaz, atendendo todas as 

recomendações do PNO da Vacinação contra a COVID-19. 

 No Sétimo Informe Técnico Nacional, em sua 9ª Pauta de Distribuição, 

atualiza as orientações técnicas relativas a continuidade da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a COVID-19, destaca que o MS distribuiu um total aproximado de 

29,7 milhões de doses, das quais 5 milhões da vacina AstraZeneca/Fiocruz e cerca 

de 24,7 milhões da vacina Sinovac/Butantan, com o alcance de aproximadamente 

20,6 milhões de pessoas. 

 Neste sentido, atualiza-se o alcance dos grupos alvo priorizados 

sequencialmente no PNO (Quadro 1) e as ORIENTAÇÕES DA 8ª PAUTA DE 

DISTRIBUIÇÃO - SEXTO INFORME TÉCNICO, frente à pactuação triparte ocorrida 

em audiência extraordinária no dia 19/03/21 que definiu a utilização integral das doses 

distribuídas em 16 e 17/03/2021 como D1 do esquema vacinal (Quadro 1).
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Quadro 1. Distibuição dos grupos prioritários atendidos, Brasil, 2021 

Fonte: Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. 

 

 Destaca-se que a partir da disponibilidade da vacina por parte do Ministério da 

Saúde as informações referentes aos cronogramas, quantitativos e laboratórios 

produtores serão comunicados aos Municípios do Estado do Amapá por meio de Nota 

Técnica ou novas edição do Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19. 
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2. OBJETIVOS DA VACINAÇÃO 

 
 

2.1 Objetivo Geral 

 
• Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação 

contra a covid-19 no estado do Amapá. 

2.2 Objetivos Específicos 

 
• Atualizar as fases de vacinação da população-alvo e grupos prioritários; 

• Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação 

oportunos para operacionalização da vacinação nos municípios; 

• Garantir a entrega das vacinas com segurança e celeridade aos municípios do 

estado do Amapá, após o recebimento do MS; 

• Instrumentalizar os municípios para vacinação contra a COVID-19, confome 

recomendações do MS. 

 

3. POPULAÇÃO-ALVO 
 

 O Plano Estadual de Vacinação é fundamentado no Plano Nacional de 

Operacinaização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO), desenvolvido pelo 

Programa Nacional de Imunizações em cooperação com o comitê de especialistas da 

câmara técnica, baseado em princípios similares aos estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), bem como nas considerações sobre a viabilização 

operacional das ações de vacinação. 

 Considerando o exposto na análise dos grupos de risco e tendo em vista o 

objetivo principal da vacinação contra a COVID-19, foi definido como prioridade a 

preservação do funcionamento dos serviços de saúde; a proteção dos indivíduos com 

maior risco de desenvolver formas graves da doença; a proteção dos demais 

indivíduos vulneráveis aos maiores impactos da pandemia; seguido da preservação 

do funcionamento dos serviços essenciais. O Quadro 2 demonstra as estimativas 

populacionais dos grupos prioritários e o ordenamento das prioridades para a 

Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19. Os detalhamentos das 

especificações dos grupos prioritários e as recomendações para vacinação dos 

grupos elencados encontram-se no Anexo I.  
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Quadro 2. Estimativa populacional da campanha nacional de vacinação contra a 

COVID-19 – 2021 e ordenamento dos grupos prioritários 

Grupo População-alvo População Estimada do Estado 
do Amapá 

1 Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 76 

2 Pessoas com Deficiência Institucionalizadas População não estimada pelo MS 

3 Povos indígenas vivendo em terras indígenas 7.616 

4 Trabalhadores da Saúde 20.770 

5 Pessoas de 90 anos ou mais 1.478 

6 Pessoas de 85 a 89 anos 2.150 

7 Pessoas de 80 a 84 anos  3.716 

8 Pessoas de 75 a 79 anos 6.598 

9 Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas  2.438 

10 Povos e comunidades tradicionais quilombolas 8.617 

11 Pessoas de 70 a 74 anos 9.294 

12 Pessoas de 65 a 69 anos 14.985 

13 Pessoas de 60 a 64 anos 21.721 

14 Comorbidades 40.329 

15 Pessoas com deficiência permanente grave 26.789 

16 Pessoas em situação de rua População não estimada pelo MS 

17 População privada de liberdade 2.752 

18 Funcionários do sistema de privação de liberdade. 465 

19 
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico 
(creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino 
médio, profissionalizantes e EJA)  

11.305 

20 Trabalhadores da Educação do Ensino Superior 3.140 

21 Forças de Segurança e Salvamento 7.661 

22 Forças Armadas  1.278 

23 Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário 
de Passageiros Urbano e de Longo Curso 

1.488 

24 Trabalhadores de Transporte Aéreo 360 

25 Caminhoneiros 366 

26 Trabalhadores Portuários 161 

27 Trabalhadores Industriais 8.251 

TOTAL da população estimada 203.536 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. *Dados sujeitos a alterações. 

   
 Dando continuidade a Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19, 

em sua oitava pauta, traz o quantitativo adicional aproximado de 4,5 milhões de doses 

da vacina Sinovac/Butantan, a ser distribuído às 27 unidades federadas, para atender 

um total de cerca de 2,1 milhões de pessoas, distribuídas igualitariamente aos grupos 

prioritários sequenciais previstos no PNO. O estado do Amapá, foi contemplado com 

um total de 9.600 doses da vacina BUTANTAN, para as doses D1+D2 e 5% para 

perdas técnicas e operacionais, para atender o percentual de trabalhadores da saúde 

e idosos na faixa etária de 75 a 79 anos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição das vacinas Sinovac/Butantan, Etapa 8 (4,5 milhões de 

doses), Brasil, 2021. 
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Estado 
 
  

7,0% 
Trabalhadores 

de Saúde 
 
  

 
47% 

Pessoas de 75 a 79 
anos 

 
  

POP-ALVO 
FASE 1 

 
  

 
CAIXAS  

BUTANTAN 
D1+D2, 5% 

DOSES 

200 

200 4.558.420 

Rondônia 3.213 8.765 11.978 126 25.200 

Acre 1.307 4.010 5.317 56 11.220 

Amazonas 6.760 17.008 23.768 249 49.800 

Roraima 996 2.031 3.027 32 6.400 

Pará 12.018 43.878 55.896 587 117.400 

Amapá 1.454 3.113 4.567 48 9.600 

Tocantins 2.844 9.809 12.653 133 26.600 

NORTE 28.591 88.614 117.205 1.231 246.220 

Maranhão 11.995 43.663 55.658 584 116.800 

Piauí 5.903 24.812 30.714 322 64.400 

Ceará 17.796 71.406 89.202 937 187.400 

Rio Grande do Norte 7.798 27.700 35.497 373 74.600 

Paraíba 8.843 34.922 43.765 459 91.800 

Pernambuco 20.587 74.023 94.610 993 198.600 

Alagoas 6.715 22.178 28.893 303 60.600 

Sergipe 4.689 14.814 19.504 205 41.000 

Bahia 29.273 117.675 146.948 1.543 308.600 

NORDESTE 113.599 431.192 544.791 5.719 1.143.800 

Minas Gerais 46.864 195.918 242.782 2.549 509.800 

Espírito Santo 8.709 31.564 40.273 423 84.600 

Rio de Janeiro 45.427 165.967 211.394 2.220 444.000 

São Paulo** 123.308 401.245 524.553 5.508 1.101.600 

SUDESTE 224.308 794.694 1.019.003 10.700 2.140.000 

Paraná 21.212 101.834 123.046 1.292 258.400 

Santa Catarina 11.648 58.584 70.232 737 147.400 

Rio Grande do Sul 28.539 122.966 151.505 1.591 318.200 

SUL 61.399 283.384 344.783 3.620 724.000 

Mato Grosso do Sul 5.430 20.619 26.049 273 54.600 

Mato Grosso 5.922 20.516 26.437 278 55.600 

Goiás 15.977 48.005 63.982 672 134.400 

Distrito Federal 10.225 18.224 28.449 299 59.800 

CENTRO-OESTE 37.553 107.365 144.918 1.522 304.400 

BRASIL 465.452 1.705.248 2.170.700 22.792 4.558.420 

    2.170.700   22.792 4.558.420 

Fonte: PNI/MS 
*Amostra INCQS referente à 13 lotes, 26 frascos, ou 260 doses. 
** SP retirou um total de 271.200 doses em 10/03 e 823.600 em 15/03. Pendente a entrega de  6.800 doses. 
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4. META DE VACINAÇÃO 

 
 Tendo em vista o objetivo principal da vacinação, de imunizar o público- alvo 

prioritário, a fim de reduzir casos graves e óbitos pela COVID-19, é fundamental 

alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais. Para tanto, todos os esforços 

devem estar voltados para vacinar toda a população alvo. Portanto, o Programa 

Nacional de Vacinação (PNI) estabeleceu como meta, vacinar ao menos 90% da 

população alvo de cada grupo, uma vez que é de se esperar que uma pequena 

parcela da população apresente contraindicações                            à vacinação.  

   

 

5. ESPECIFICAÇÃO DAS VACINAS 
 

 O Estado do Amapá recebeu do MS para início da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a COVID-19 com a introdução, na rede pública de saúde, a vacina 

proveniente das Farmacêuticas Sinovac/Butantan e AstraZeneca/Universidade de 

Oxford/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/Serum Índia - COVID-19 (recombinante) 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2. Especificação da Vacina COVID-19: Sinovac/Butantan e       

AstraZeneca/Fiocruz, Brasil, 2021 

 Sinovac/Butantan AstraZeneca/Fiocruz 
Plataforma Vírus inativado Vacina COVID-19 (recombinante) 

Indicação de uso Maior ou igual à 18 anos maior ou igual a 18 anos 

Forma farmacêutica Suspensão injetável Suspensão injetável 

Apresentação 
Frascos-ampola, unidose e 
multidose(10 doses) 

Frascos-ampola com 5,0 mL (10 
doses) cada. 

Via de administração IM (intramuscular) IM (intramuscular) 

Esquema 
vacinal/intervalos 

2 doses de 0,5 ml, intervalo entre 
doses de 2 à 4 semanas 

2 doses de 0,5 mL cada, com intervalo de 
12 semanas 

 

Composição por dose 

 

0,5 ml com têm 600SU de antígeno 
do vírus inativado SARS-CoV-2 

0,5 mL contém 1 × 1011 partículas virais 
(pv) do vetor adenovírus recombinante de 
chimpanzé, deficiente para replicação 
(ChAdOx1), que expressa a 
glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). 

Prazo de validade e 
conservação 

12 meses, se conservado entre 2°C 
e 8°C 

24 meses a partir da data de fabricação se 
conservado na 
temperatura; 2°C à 8°C 

Validade após abertura 
do frasco 

8 horas após abertura em 
temperatura de 2°C à 8°C 

6 horas após aberta sob 
refrigeração (2ºC a 8ºC) 

Eficácia 
2 doses com intervalo de 2 a 
4 semanas 

2 doses com intervalo de 12 
Semanas 



 

13  

 Sinovac/Butantan AstraZeneca/Fiocruz 

 
Estudos de 
soroconversão da  
vacina 

Resultados de > 92% nos 
participantes que tomaram as 
duas doses da vacina no intervalo 
de 14 dias e > 97% nos 
participantes que tomaram as duas 
doses da vacina no intervalo de 28 
dias 

 

Resultados em ≥ 98% dos indivíduos em 28 
dias após a primeira dose e > 99% em 28 
dias após a segunda dose. 

 
 
 

Outras informações 

Para prevenção de casos 
sintomáticos de COVID-19 que 
precisaram de assistência 
ambulatorial ou hospitalar a 
eficácia foi de 77,96%. Não 
ocorreram casos graves nos 
indivíduos vacinados, contra 7 
casos 
graves no grupo placebo. 

 

Os indivíduos que tinham uma ou mais 
comorbidades tiveram uma eficácia da 
vacina de 73,43%, respectivamente, foi 
similar à eficácia da vacina observada na 
população geral. 

Fonte: CGPNI/SVS/MS. 
Dados sujeitos a alterações  
* a indicação da vacina será para pessoas a partir de 18 anos de                                           idade no país. 

 
 

 

6. ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 
 Recomenda-se que os municípios adotem múltiplas estratégias para alcançar 

a meta de vacinação, no intuito de garantir uma vacinação tanto célere, quanto 

segura. Estratégias como: 

• Drive-thru; 

• Postos fixos; 

• Agendamentos de pessoas acamadas ou com difícil acesso aos serviços de 

saúde;  

• É recomendado utilização de espaços amplos e arejados, como quadra de 

escolas, ginásios poliesportivos, estádios, etc, para atender a um quantitativo 

de público maior.  

 Vale ressaltar que estamos vivenciando um contexto de emergência de saúde 

pública, onde o estado do Amapá, tem apresentado aumento significaivo do número 

de casos de infecção da doença e esgoatmento de ocupação de leitos clínicos e de 

UTI (painel coronavírus do Estado). Assim, é recomendado a realização dessa 

campanha, aproveitando todos os dias da semana (domingo a domingo), ofertando 

em vários turnos – manhã, tarde e noite - para alcançar o máximo de pessoas 

possíveis, em um curto período de tempo.  

 É possível aumentar a visibilidade dos locais de vacinação com faixas, 
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banneres, utilizando carros de som e as redes sociais. Outra estratégia é pedir a 

participação dos vacinados (nas ruas ou no ambiente digital) com a distribuição de 

adesivos e pulseiras ou com banners para os perfis nas redes sociais.  

 

7. CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS 

 
 O Anexos II faz referência à distribuição das doses de vacina COVID-19, 

considerando o total de doses disponíveis até o último recebimento do MS, ocorrido 

no dia 20/03/2021.  

 Adotou-se inicialmente estratégia de esquema de vacinação com perda 

operacional de 5% (com revisão continuada em tempo real), conforme segue: 

• Sinovac/Butantan (frasco unidose e multidose (10 doses): entrega simultânea 

das duas doses (D1 e D2), considerando que o intervalo entre doses dessa 

vacina é de 2 a 4 semanas. 

• AstraZeneca/Fiocruz (frasco multidoses: 10 doses/frasco): observado o maior 

intervalo entre doses, de 8 a 12 semanas, serão realizadas duas entregas. 

Neste momento segue para distribuição a primeira dose (D1) do esquema. 

Posteriormente, será encaminhada segunda dose (D2) para completar o 

esquema com esta vacina. 

 
 

 

 Importante destacar, que dado o contexto da autorização, consta inscrito nos 

cartuchos a orientação de “Uso Emergencial”. Em atendimento às orientações 

regulatórias (Guia n°42/ANVISA), a distribuição das vacinas foi realizada por cartucho 

fechado (embalagem secundária), implicando no arredondamento do total 

destinado à cada Estado, conforme fator de embalagem: 

• Sinovac/Butantan (frasco multidose: 10 doses): cartucho de 20 frascos, 200 

doses. 

• AstraZeneca/Fiocruz (frasco multidoses: 10 doses/frasco): cartucho de 50 

ATENÇÃO: 

Considera-se esquema completo a aplicação das duas doses (D1+D2) de 

ambas as vacinas, respeitando os intervalos preconizados. 
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frascos, 500 doses. 

 

8. FARMACOVIGILÂNCIA / VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS 

VACINAÇÃO (EAPV) 

 Para o manejo apropriado dos EAPV de uma nova vacina é essencial contar 

com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do produto e dar 

resposta rápida a todas as preocupações da população relacionadas às vacinas. 

Estas atividades requerem notificação e investigação rápida e adequada do evento 

ocorrido. 

 Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são:    

• Detecção, notificação e busca ativa de novos eventos; 

• Investigação (exames clínicos, exames laboratoriais etc.) e classificação final 

de causalidade.  

 Usualmente recomenda-se a notificação de todos EAPV graves para as vacinas 

de uso rotineiro no PNI bem como surtos de eventos adversos leves. No entanto, 

considerando a introdução das vacinas COVID-19 e a necessidade de se estabelecer 

o perfil de segurança das mesmas, orienta-se que, TODOS os eventos, não graves 

ou graves, compatíveis com as definições de casos, estabelecidas nos documentos 

abaixo, bem como os erros de imunização e problemas com a rede de frio, deverão 

ser notificados no e-SUS notifica disponível no link https://notifica.saude.gov.br/. 

➢ Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação 4ª 

Edição, 2020 (disponível em  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ 

manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_vacinacao_4ed.pdf ). 

➢ Protocolo de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós- Vacinação 

para a estratégia de vacinação contra o vírus SARS-CoV2 (Covid19), Ministério da 

Saúde, 2020 (acesso disponível em https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/ 

dezembro/21/estrategi_vacinacao_covid19.pdf). 

 A Unidade de Imunobiológicos do estado do Amapá, recomenda especial 

atenção e busca ativa à notificação de eventos adversos graves, raros e inusitados, 

óbitos súbitos inesperados, erros de imunização (programáticos), além dos Eventos 

Adversos de Interesse Especial (EAIE), que estão devidamente descritos no 

Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos Adversos Pós-

https://notifica.saude.gov.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/


 

16  

Vacinação para a estratégia de vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 (Covid19). 

 É importante destacar que as notificações deverão primar pela qualidade  no 

preenchimento de todas as variáveis contidas no formulário de 

notificação/investigação de EAPV do PNI, com o maior número de informações 

possíveis. Destaca-se ainda que na possibilidade de oferta de diferentes vacinas, 

desenvolvidas por diferentes plataformas, é imprescindível o cuidado na identificação 

do tipo de vacina suspeita de provocar o EAPV, como número de lote e fabricante. 

 A notificação de queixas técnicas das vacinas COVID-19 autorizadas para 

uso emergencial temporário, em caráter experimental, deve ser realizada no Sistema 

de Notificações em Vigilância Sanitária - Notivisa, disponível em versão eletrônica 

no endereço: https://www.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp 

 Ressalta-se que caberá aos Municípios, a orientação e determinação de 

referências e contrarreferências, em especial para o atendimento especializado 

terciário no processo de uma vigilância ativa estruturada. 

 Quanto as condutas recomendadas referentes aos erros de imunização, o MS 

disponibilizou Nota Informativa Nº 21/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, podendo ser 

acessada pelo site do PNI (ANEXO III). 

 
8.1 Precauções 

➢ Considerando que a(s) vacina(s) COVID-19 não foram testadas em todos os 

grupos de pessoas, há algumas precauções e contraindicações que podem ser 

temporárias, até que haja mais pesquisas e administração ampla na sociedade. 

➢ Em geral, como com todas as vacinas, diante de doenças agudas febris 

moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do 

quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. 

➢ Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de segurança 

na vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo 

detectável pelo SARS-COV-2. 

➢ É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de 

incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, 

recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com quadro sugestivo de 

infecção em atividade para se evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. 
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 Como a piora clínica pode ocorrer até  duas semanas após a infecção, 

idealmente a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos 

quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira 

amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas. 

➢ Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem ser vacinados com 

pelo menos um mês de intervalo entre a administração da  imunoglobulina e a vacina, 

de forma a não interferir na resposta imunológica.   

 
8.2  Grupos Especiais 
 
 
8.2.1 Gestantes, puérperas e lactantes: 
 
 Ler a  Nota Técnica  nº 01 de 2021/DAPES/SAPS/MS que trata das 

recomendações referentes a administração da vacina contra a COVID-19 em 

gestantes, puérpeas e lactantes, incluindo os esclarecimentos que devem ser 

fornecidos para a tomada de decisão (ANEXO IV). 

 

8.2.2 Uso de antiagregantes plaquetários e Anticoagulantes orais e 

vacinação 

• Os antiagregantes plaquetários devem ser mantidos e não implicam em 

impedimento à vacinação. O uso de injeção intramuscular em pacientes sob uso 

crônico de antiagregantes plaquetários é prática corrente, portanto considerado 

seguro. 

• Não há relatos de interação entre os anticoagulantes em uso no Brasil – 

varfarina, apixabana, dabigatrana, edoxabana e rivaroxabana – com vacinas. Portanto 

deve ser mantida conforme a prescrição do médico assistente. Dados obtidos com 

vacinação intramuscular contra Influenza em pacientes anticoagulados com varfarina 

mostraram que esta via foi segura, sem manifestações hemorrágicas locais de vulto. 

 A comparação da via intramuscular com a subcutânea mostrou que a primeira 

é segura e eficaz na maioria das vacinas em uso clínico. Por cautela, a vacina pode 

ser administrada o mais longe possível da última dose do anticoagulante direto. 

8.2.3  Pacientes Portadores de Doenças Reumáticas Imunomediadas  (DRIM) 



 

18  

 Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença 

controlada ou em remissão, como também em baixo grau de imunossupressão ou 

sem imunossupressão. Entretanto, a decisão sobre a vacinação em pacientes com 

DRIM deve ser individualizada, levando em consideração a faixa etária, a doença 

reumática autoimune de base, os graus de atividade e imunossupressão, além das 

comorbidades, devendo ser sob orientação de médico especialista. A escolha da 

vacina deve seguir as recomendações de órgãos sanitários e regulatórios, assim como 

a disponibilidade local. 

8.2.4 Pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes 

imunossuprimidos 

• A eficácia e segurança das vacinas COVID-19 não foram avaliadas nesta 

população. No entanto, considerando as plataformas em questão (vetor viral não 

replicante e vírus inativado) é improvável que exista risco aumentado de eventos 

adversos.  

• A avaliação de risco benefício e a decisão referente à vacinação ou não deverá 

ser realizada pelo paciente em conjunto com o médico assistente, sendo que a 

vacinação somente deverá ser realizada com prescrição médica. 

 
8.2.5 Contraindicações à Administração da vacina 
 

• Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina; 

• Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada 

a uma dose anterior de uma vacina COVID-19; 

 
9 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 
 O monitoramento e análise dos dados de cobertura vacinal, movimentação de 

imunobiológicos e acompanhamento das campanhas de vacinação serão realizados 

por meio dos relatórios disponíveis no SIPNI. Além disso, será monitorado os 

vacinados, a partir de um módulo específico nominal, para cadastro de cada cidadão 

com a indicação da respectiva dose administrada (Laboratório e lote). 
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9.1  O registro do vacinado 
 

 O registro da dose aplicada da vacina será nominal/individualizado. Essa 

modalidade de registro garante o reconhecimento do cidadão vacinado pelo número 

do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS), a fim 

de possibilitar o acompanhamento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de 

vacinação, e identificar/monitorar a investigação de possíveis EAPV. 

 Os registros das doses aplicadas deverão ser realizados no Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização (Novo SI-PNI - online) ou em um 

sistema próprio que interopere com ele, por meio da Rede Nacional de Dados em 

Saúde (RNDS). 

 No caso das salas de vacina sem conectividade com a internet que funcionam 

no âmbito da APS, os registros das doses aplicadas poderão ser feitos no e-SUS AB, 

por meio da Coleta de Dados Simplificada - modalidade CDS. Essas salas farão 

registros offline e depois submeterão seus registros para o servidor assim que a 

conexão com a internet estiver disponível, no prazo máximo de 48 horas. 

 Da mesma forma, as salas de vacina que ainda não estão informatizadas e/ou 

não possuem uma adequada rede de internet disponível, ou mesmo as unidades em 

atividades de vacinação extramuros durante a campanha, deverão realizar os 

registros de dados nominais e individualizados em formulários, para posterior registro 

no sistema de informação em até 48 horas. 

 O formulário contém as dez variáveis mínimas padronizadas, a saber: CNES - 

Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do vacinado; Data de nascimento; Nome da 

mãe; Sexo; Grupo prioritário; Data da vacinação; Nome da Vacina/fabricante; Tipo de 

Dose; e Lote/validade da vacina. 

 Com o objetivo de facilitar a identificação do cidadão durante o processo de 

vacinação, o SI-PNI possibilitará utilizar o QR-Code que pode ser gerado pelo próprio 

cidadão no Aplicativo ConecteSUS. 

 Estabelecimentos de saúde público ou privado com sistema de informação 

próprio ou de terceiros deverão providenciar o registro de vacinação de acordo com 

o modelo de dados do Módulo de Campanha COVID-19, disponível no Portal de 

Serviços do Ministério da Saúde, no link: (hps://rnds-guia.saude.gov.br/). 

 A transferência dos dados de vacinação da Campanha COVID-19 deverá 
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ocorrer diariamente para base nacional de imunização, por meio de serviços da                                

RNDS, conforme modelo de dados e as orientações disponibilizadas no Portal de 

Serviços do MS, no link: (hps://servicosdatasus.saude.gov.br/detalhe/ UZQjo YDDFN) 

e (hps://rnds guia.saude.gov.br/). 

 Para a análise rápida do desempenho da campanha e monitormento da 

vacinação no Estado, os gestores municipais, deverão informar diariamente à Unidade 

de Imunobiológicos estadual, o quantitativo de doses aplicadas, por meio do grupo 

de WhatsApp dos coordenadores municipais de imunização, até as 11 horas do dia 

seguinte da aplicação da vacina. Esses dados servirão para alimentar o portal do 

governo do estado do Amapá, para que gestores, profissionais de saúde e toda a  

sociedade, possa acompanhar o andamento da vacinação. O Painel de Visualização

 das doses aplicadas pode ser acessado pelo link: 

http://painel.corona.ap.gov.br/vacina. 

 
9.2  O registro da movimentação da Vacina 
 

 A fim de garantir a rastreabilidade dos imunobiológicos adquiridos e distribuídos 

à Rede de Frio nacional, o DataSUS atualizou o módulo de movimentação de 

imunobiológico do SI-PNI, onde de forma automática, por meio de seleção disponível 

em lista suspensa, o usuário incluirá o lote, laboratório e quantidade de imunobiológico 

na entrada do produto de cada uma das unidades. A saída será selecionável e 

classificável com possibilidade da indicação de saída por consumo (doses utilizadas), 

transferência para outra unidade, ou ainda por perda física (quebra do frasco; falta de 

energia; falha do equipamento; validade vencida, procedimento inadequado; falha de 

transporte; outros motivos), seguindo o padrão usualmente utilizado pelas unidades. 
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ANEXO I 

 

Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação 
contra a COVID-19, Basil, 2021 

 
População-alvo Definição Recomendações 

Pessoas com 60 anos ou 
mais institucionalizadas 

Pessoas com 60 anos ou mais que 
residem em instituições de longa 
permanência para idosos (ILPI), como 
casa de repouso, asilo e abrigo. 

Será solicitado documento que 
comprove a idade e residência. 
Orienta-se a vacinação no local. 
Caso haja residentes com idade 
inferior a 60 anos, estes deverão 
ser vacinados e todos os 
trabalhadores desses locais. 

Pessoas com Deficiência 
Institucionalizadas 

Pessoas com deficiência que vivem em 
residência inclusiva (RI), que é uma 
unidade ofertada pelo Serviço de 
Acolhimento Institucional, para jovens e 
adultos com deficiência. 

Deficiência autodeclarada e 
documento que comprove a 
residência. Orienta-se a 
vacinação no local, 
contemplando também os 
trabalhadores desses locais. 

Povos indígenas vivendo 
em terras indígenas 

Indígenas vivendo em terras indígenas 
com 18 anos ou mais atendidos pelo 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
(SASISUS). 

A vacinação será realizada em 
conformidade com a 
organização dos Distritos 
Sanitários Especiais Indígena 
(DSEI) nos diferentes 
municípios. 

Trabalhadores da Saúde 

Trabalhadores dos serviços de saúde são 
todos aqueles que atuam em espaços e 
estabelecimentos de assistência e 
vigilância à saúde, sejam eles hospitais, 
clínicas, ambulatórios, laboratórios e 
outros locais. Compreende tanto os 
profissionais da saúde (ex. médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
biólogos, biomédicos, farmacêuticos, 
odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, 
assistentes sociais, profissionais da 
educação física, médicos veterinários e 
seus respectivos técnicos e auxiliares), 
quanto os trabalhadores de apoio (ex. 
recepcionistas, seguranças, 
trabalhadores da limpeza, cozinheiros e 
auxiliares, motoristas de ambulâncias e 
outros), ou seja, todos aqueles que 
trabalham nos serviços de saúde. Inclui-
se ainda aqueles profissionais que atuam 
em cuidados domiciliares (ex. cuidadores 
de idosos, doulas/parteiras), bem como 
funcionários do sistema funerário que 
tenham contato com cadáveres 
potencialmente contaminados. A vacina 
também será ofertada para acadêmicos 
em saúde e estudantes da área técnica 
em saúde em estágio hospitalar, atenção 
básica, clínicas e laboratórios. 

Para o planejamento da ação, 
torna-se oportuno a identificação 
dos serviços e o levantamento 
do quantitativo dos 
trabalhadores da saúde 
envolvidos na resposta 
pandêmica nos diferentes níveis 
de complexidade da rede de 
saúde. O envolvimento de 
associações profissionais, 
sociedades científicas, da 
direção dos serviços de saúde e 
dos gestores, na mobilização 
dos 
trabalhadores, poderão ser 
importantes suporte para os 
organizadores, seja para o 
levantamento, seja para definir a 
melhor forma de operacionalizar 
a vacinação. Nessa estratégia 
será solicitado documento que 
comprove a vinculação ativa do 
trabalhador com o serviço de 
saúde ou apresentação de 
declaração emitida pelo serviço 
de saúde. 
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Cont... 

Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação 
contra a COVID-19, Basil, 2021 

 
População-alvo Definição Recomendações 

Pessoas de 90 anos ou mais 

Deverão receber a vacina COVID-19 
em conformidade com as fases pré-
definidas. 

Será solicitado documento que 
comprove a idade. 

Pessoas de 85 a 89 anos 

Pessoas de 80 a 84 anos  

Pessoas de 75 a 79 anos 
Pessoas de 70 a 74 anos 
Pessoas de 65 a 69 anos 
Pessoas de 60 a 64 anos 

Povos e comunidades tradicionais 
ribeirinhas e quilombolas 

Povos habitando em comunidades 
tradicionais ribeirinhas e quilombolas. 

A vacinação deverá ser 
realizada por meio de 
estratégias específicas a 
serem planejadas no nível 
municipal, em algumas regiões 
haverá apoio da operação 
gota. 

Pessoas com comorbidades 
Pessoas com 18 a 59 anos com uma 
ou mais das comorbidades pré-
determinadas.  

Indivíduos pertencentes a 
esses grupos poderão estar 
pré-cadastrados no SIPNI, 
aqueles que não tiverem sido 
pré cadastrados poderão 
apresentar qualquer 
comprovante que demonstre 
pertencer a um destes grupos 
de risco (exames, receitas, 
relatório médico, prescrição 
médica etc.). Adicionalmente, 
poderão ser utilizados os 
cadastros já existentes dentro 
das Unidades de Saúde. 

Pessoas com deficiência 
permanente grave 

Para fins de inclusão na população 
alvo para vacinação, serão 
considerados indivíduos com 
deficiência permanente aqueles que 
apresentem uma ou mais das 
seguintes limitações: 
1 - Limitação motora que cause 
grande dificuldade ou incapacidade 
para andar ou subir escadas. 
2 - Indivíduos com grande dificuldade 
ou incapacidade de ouvir mesmo com 
uso de aparelho auditivo. 

Deficiência autodeclarada: 
- Indivíduos com grande 
dificuldade ou incapacidade de 
enxergar mesmo com uso de 
óculos. 
4- Indivíduos com alguma 
deficiência intelectual 
permanente que limite as suas 
atividades habituais, como 
trabalhar, ir à escola, brincar, 
etc. 

Pessoas em situação de rua 

Considera-se população em situação 
de rua o grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de 
moradia convencional regular, e que 
utiliza os logradouros públicos e as 
áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem como 
as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia 
provisória, definido no art. 1º do 
decreto nº 7.053, de 23 de dezembro 
de 2009. 

Autodeclarada e aquelas que 
se encontram em unidades de 
acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia 
provisória. 
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Cont... 

Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação 
contra a COVID-19, Basil, 2021 

População-alvo Definição Recomendações 

População privada de 
liberdade 

População acima de 18 anos em 
estabelecimentos de privação de 
liberdade. 

O planejamento e operacionalização da 
vacinação nos estabelecimentos penais 
deverão ser articulados com as 
Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde e Secretarias Estaduais de Justiça 
(Secretarias Estaduais de Segurança 
Pública ou correlatos), conforme a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional (PNAISP). 

Funcionários do sistema de 
privação de liberdade. 

Policiais penais e demais 
funcionários, com exceção dos 
trabalhadores de saúde. 

 

Trabalhadores da 
educação 

Todos os professores e funcionários 
das escolas públicas e privadas do 
ensino básico (creche, pré-escolas, 
ensino fundamental, ensino médio, 
profissionalizantes e EJA) e do 
ensino superior. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a vinculação 
ativa do profissional com a escola ou 
apresentação de declaração emitida pela 
instituição de ensino. 

Forças de Segurança e 
Salvamento 

Policiais federais, militares, civis e 
rodoviários; bombeiros militares e 
civis; e guardas municipais. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a vinculação 
ativa com o serviço de forças de 
segurança e salvamento ou apresentação 
de declaração emitida pelo serviço em 
que atua. 

Forças Armadas  
Membros ativos das Forças 
Armadas (Marinha, Exército e 
Aeronáutica). 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a vinculação 
ativa com o serviço de forças armadas ou 
apresentação de declaração emitida pelo 
serviço em que atua. 

Trabalhadores de 
Transporte Coletivo 
Rodoviário de Passageiros 
Urbano e de Longo Curso 

Motoristas e cobradores de 
transporte coletivo rodoviário de 
passageiros. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove o exercício 
efetivo da função de motoristaprofissional 
do transporte de passageiros. 

Trabalhadores de 
Transporte Aéreo 

Funcionários das companhias 
aéreas nacionais, definidos pelo 
Decreto nº 1.232/1962 e pela Lei nº 
13.475/ 2017. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a situação de 
trabalhador empregado de companhias 
aéreas nacionais 
 

Caminhoneiros 

Motorista de transporte rodoviário de 
cargas definido no art. 1º, II da Lei nº 
13.103, de 2 de março de 2015, que 
trata da regulamentação da 
profissão de motorista. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove o exercício 
efetivo da função de motorista profissional 
do transporte rodoviário de cargas 
(caminhoneiro). 

Trabalhadores Portuários 
Qualquer trabalhador portuário, 
incluindo os funcionários da área 
administrativa. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove o exercício 
efetivo da função de trabalhador portuário. 

Trabalhadores Industriais 
Trabalhadores da indústria e 
construção civil, conforme Decreto 
10.292/2020 e 10.342/2020. 

Nessa estratégia será solicitado 
documento que comprove a situação de 
trabalhador empregado de empresas 
industriais e de construção civil, como: 
declarações dos serviços onde atuam, 
carteira de trabalho, contracheque com 
documento de identidade, ou crachá 
funcional. 

               Fonte: CGPNI/SVS/MS. 
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ANEXO Il 

DISTRIBUIÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19 AOS 16 MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, 20/03/2021 

 

 
Fonte: UI/UVE/DEVS/SVS-AP 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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APÊNDICE A 


