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APRESENTAÇÃO 

 

O Governo do Estado do Amapá, por meio da Unidade de 

Imunobiológicos (UI), Diretoria Executiva de Vigilância em Saúde (DEVS) da 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), apresenta a 6ª edição do 

Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19, como medida adicional 

de resposta ao enfrentamento da doença, tida como Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII). 

O estado do Amapá vem recebendo gradualmente do Ministério da 

Saúde (MS), as vacinas contra a COVID-19, desde 19 de janeiro de 2021 e tem 

como responsabilidade garantir toda a logística de distribuição das doses das 

recebidas, aos dezesseis municípios do Estado de forma rápida e segura sob a 

supervisão da equipe técnica da SVS e de escolta policial federal. 

As diretrizes gerais da Campanha Nacional de Vacinação contra a 

COVID-19, são atualizadas conforme alterações de cenários, bem como a 

disponibilidade de vacinas, que são divulgadas pelo Programa Nacional de 

Imunizações, por meio de ofícios e Informes Técnicos Nacionais. Assim, nessa 

6ª Edição do Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19, será 

apresentado algumas recomendações do Programa Nacional de Imunização 

(PNI), assim como, de atualizações sobre: 

 Atualização das orientações referentes a vacinação de Gestantes e 

Puérperas; 

 Atualização do grupo de comorbidades com a inclusão de outras 

doenças neurológicas crônicas; 

 Atualização da estimativa da população-alvo; 

 Atualização das vacinas aptas a serem utilizadas; 

 Atualização das informações acerca das orientações, precauções e 

condutas de vacinação nos capítulos 2 e 4. 
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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 Governo do Estado do Amapá 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. 

Para conseguir atingir o objetivo de mitigação dos impactos da 

pandemia, diversos países e empresas farmacêuticas estão empreendendo 

esforços na produção de uma vacina segura e eficaz contra a COVID-19, e no 

monitoramento das vacinas que já se encontram com liberação para uso 

emergencial e/ou registradas em alguns países. 

O planejamento da vacinação nacional é orientado com fulcro na Lei nº 

12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a 

incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e Lei nº 6.360/1976 e normas sanitárias brasileiras, conforme RDC nº 

55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020 que atribui a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) a avaliação de registros e licenciamento das 

vacinas. 

Na atual situação, onde se estabelece a autorização temporária de uso 

emergencial, em caráter experimental, de vacinas COVID-19 para o 
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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional, 

decorrente da epidemia da COVID-19, os requisitos estão definidos na RDC nº 

444, de 10 de dezembro de 2020. Essa Resolução regula os critérios mínimos 

a serem cumpridos pelas empresas para submissão do pedido de autorização 

temporária de uso emergencial durante a vigência da emergência em saúde 

pública, detalhados no Guia da Anvisa nº 42/2020, o Quadro 1 sinaliza as atuais 

adesões de imunizantes contra a COVID-19. 

Quadro 1. Registro de adesão do Brasil por imunizane contra a COVID-19 

 
Encomenda tecnológica Doses previstas 

Fiocruz/AstraZeneca 210,4 milhões de doses 

Covax Facility 42,5 milhões de doses 

 
Instituto Butantan/ Sinovac 

46 milhões de doses no primeiro semestre 
de 2021 e 54 milhões no segundo semestre de 
2021. Há a possibilidade de adquirir mais 30 
milhões para o segundo semestre deste ano; 

Precisa/ Covaxin (Bharat/Biotech) 20 milhões de doses 

União Quimica/ Sputnik 10 milhões de doses 

Janssen 38 milhões de doses 

Pfizer 200 milhões de doses 

Fonte: MS, 2021. 

 

 
O MS, em seu vigésimo segundo informe técnico, referente a 24ª Pauta 

de distribuição, já efetuou a entrega de 285.180 doses de vacinas contra a 

COVID-19. Segundo os dados de vacinação, disponibilizados no localiza SUS, 

já foram imunizados com a primeira dose,143,527 (70,1%) do público prioritário 

e 61.228 (29,9%) com a segunda dose, totalizando 204,755 doses aplicadas. 

Adicionalmente às aquisições de vacinas pelo MS, o Governo do Estado 

do Amapá pretende comprar 450.000 mil doses da vacina Sputnik V, 

correspondente ao valor de R$ 24.760.575,00, que garantirá a imunização de 

44% da população amapaense. Com este percentual será possível a conclusão 

de todas etapas de idosos e o avanço nos grupos prioritários, seguindo assim as 

diretrizes do Plano Estadual de Vacinação. 

A vacina Gam-COVID-Vac, conhecida como Sputinik V, é desenvolvida 

desde o primeiro semestre de 2020. Ela é utilizada atualmente em mais de 20 

países, tendo a Argentina como um dos primeiros a utilizá-la fora da Rússia. As 

suas vantagens são o fácil acondicionamento e sua eficácia. 
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Dados positivos publicados no "The Lancet", reconhecido periódico 

científico, demonstram que a Sputnik V apresentou 91,6% de eficácia geral e 

100% em casos moderados a graves e pouquíssimos registros de reações 

adversas. 

Podendo ser armazenada em geladeiras comuns, com temperaturas 

ente 2 a 8 graus na forma lliofilizada, é sem dúvida, na visão das autoridades em 

saúde pública, componente importante para o Amapá. A vacina deve ser 

aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias. 

Cabe ressaltar que a aplicação da vacina Sputnik V está 

condicionada a liberação da ANVISA, que aguarda mais informações técnicas 

do Instituto Gamaleya e o Fundo de Investimento Direto da Rússia. 

 

 
2. OBJETIVOS DO PLANO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 
Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da 

vacinação contra a COVID-19 no estado do Amapá. 

 
2.1 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.  SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 E GRUPOS DE 

RISCO 

Segundo a  Organização  Mundial  da  Saúde,  a  detecção  e  a 
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propagação de um patógeno respiratório emergente são acompanhadas pela 

incerteza sobre as características epidemiológicas, clínicas e virais do novo 

patógeno e particularmente sua habilidade de se espalhar na população 

humana e sua virulência (caso – severidade), diante disso, a pandemia 

decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus tem causado 

impactos com prejuízos globais de ordem social e econômica, tornando-se o 

maior desafio de saúde pública. 

Corroborando, até o dia 08 de junho de 2021, notificou-se no estado 

do Amapá 113.365 (cento e treze mil trezentos e sessenta e cinco) casos 

da doença (acumulados de 2020 e 2021), destes 1.734 (um mil setecentos e 

trinta e quatro) pessoas foram a óbitos (dados cumulativos). Segundo dados 

notificados de 01 de janeiro até o dia 10/06/2021, referente a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), 2.684 pessoas foram hospitalizados 

destes, 92,6% (2.484) foram confirmadospara COVID-19. As faixas etárias 

mais incidentes foram de 50 a 59 anos (20,2%), seguido de 40 a 49 anos 

(20,1%), 60 a 69 anos (17,6%) e 30 a 39 anos (14,5%). A situação 

epidemiológica atualizada dos casos de COVID-19 e SRAG no Estado estão 

disponíveis nos sítios eletrônicos http://corona.portal.ap.gov.br/ e 

https://covid.saude.gov.br. 

 
 
 

3.1 Caracterização de Grupos de Risco para agravamento e 

óbito pela COVID-19 

 

Considerando que não há uniformidade na ocorrência de COVID-19 

na população, sendo identificado, até o momento, que o agravamento e óbito 

estão relacionados especialmente à características sociodemográficas; 

preexistência de comorbidades, tais como:  doença renal crônica, doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, diabetes mellitus, hipertensão arterial 

grave, pneumopatias crônicas graves, anemia falciforme, câncer, obesidade 

mórbida (IMC≥40); síndrome de down; além de idade superior a 60 anos e 

indivíduos imunossuprimidos. 

 

Analisando o perfil dos casos hospitalizados ou óbitos por SRAG 

http://corona.portal.ap.gov.br/


11 

 
por COVID-19 no estado do Amapá em 2021, até o dia 10 de junho, 

identificou maior incidência de hospitalizados em pessoas do sexo masculino 

(1.385; 55,8%), na faixa etária de 20 a 59 anos (1.494; 60,1%). Para os 

casos de óbitos notificados em 2021, do total de 775 casos, os idosos (60 e 

mais) continuam sendo os de maiores riscos para o agravamento e óbito 

(441; 58,4%). 

Ainda, nos dados analisados, dentre as comorbidades mais 

frequentes de hospitalizações por COVID-19, identificou-se doença 

cardiovascular crônica (793), diabetes mellitus (429), obesidade (177) asma 

(59), doença renal crônica (58) e doenças neurológicas (47). Já para os 

óbitos, os fatores de risco observados foram: doença cardiovascular crônica, 

diabetes mellitus, pneumopatias crônicas, e outras doença renal crônica, 

161, 91, 50 e 22 respectivamente. 

3.2 Grupos com elevada vulnerabilidade social 
 

Além dos indivíduos com maior risco para agravamento e óbito 

devido às condições clínicas e demográficas, existem ainda grupos com 

elevado grau de vulnerabilidade social e, portanto, suscetíveis a um maior 

impacto ocasionado pela COVID-19. Neste contexto, é importante que os 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS) também sejam levados em 

consideração ao pensar a vulnerabilidade à COVID-19. 

A exemplo temos os povos indígenas, vivendo em terras indígenas, 

são altamente vulneráveis à COVID-19. Populações indígenas convivem, em 

geral, com elevada carga de morbimortalidade, com o acúmulo de 

comorbidades infecciosas, carenciais e ligadas à contaminação ambiental, 

assim como doenças crônicas, aumentando o risco de complicações e 

mortes pela COVID-19. As doenças infecciosas nesses grupos tendem a se 

espalhar rapidamente e atingir grande parte da população devido ao modo de 

vida coletivo e às dificuldades de implementação das medidas não 

farmacológicas, além de sua disposição geográfica, sendo necessário 

percorrer longas distâncias para acessar cuidados de saúde, podendo levar 

mais de um dia para chegar a um serviço de atenção especializada à 
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saúde, a depender de sua localização. 
 

Em consonância a estes determinantes, encontram-se também as 

populações ribeirinhas e quilombolas. A transmissão de vírus nestas 

comunidades tende a ser intensa pelo grau coeso de convivência. O controle 

de casos e vigilância nestas comunidades impõe desafios logísticos, de 

forma que a própria vacinação teria um efeito protetor altamente efetivo de 

evitar múltiplos atendimentos por demanda. 

Assim, no delineamento de ações de vacinação nestas populações 

deve-se considerar os desafios logísticos e econômicos de se realizar a 

vacinação em áreas remotas e de difícil acesso. Não é  custo-efetivo vacinar 

populações em territórios de difícil acesso em fases escalonadas, uma vez 

que a baixa acessibilidade aumenta muito o custo do programa de vacinação. 

Além disso, múltiplas visitas aumentam o risco de introdução da COVID-19 e 

outros patógenos durante a própria campanha de vacinação. 

Há ainda outros grupos populacionais caracterizados pela 

vulnerabilidade social e econômica que os colocam em situação de maior 

exposição à infecção e impacto pela doença. A exemplo, citam-se pessoas 

em situação de rua, refugiados residentes em abrigos e pessoas com 

deficiência permanente, grupos populacionais que têm encontrado diversas 

barreiras para adesão a medidas não farmacológicas. 

Outro grupo vulnerável é a população privada de  liberdade, suscetível 

a doenças infectocontagiosas, como demonstrado pela prevalência 

aumentada de infecções transmissíveis nesta população em relação à 

população em liberdade, sobretudo pelas más condições de habitação e 

circulação restrita, além da inviabilidade de adoção de medidas não 

farmacológicas efetivas nos estabelecimentos de privação de liberdade, 

tratando-se de um ambiente potencial para ocorrência de surtos,  o que pode 

fomentar ainda a ocorrência de casos fora desses estabelecimentos. 

 
4. ESPECIFICAÇÃO DAS VACINAS 

 
O Estado do Amapá recebeu do MS para início da Campanha Nacional 
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de Vacinação contra a COVID-19, a vacina proveniente das Farmacêuticas 

Sinovac/Butantan, AstraZeneca/ Universidade de Oxford/Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz)/Serum Índia - COVID-19 (recombinante), Pfizer/Wyeth 

(Comirnaty) e Janssen/Johnson & Johnson. 

 

As vacinas COVID-19 distribuídas para uso até o momento na 

Campanha Nacional são: 

 

• Instituto Butantan (IB): vacina adsorvida covid-19 (Inativada) Fabricante: 

Sinovac Life Sciences Co., Ltd. Parceria: Sinovac/Butantan. 

 

• Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - 

BioManguinhos (Fiocruz/BioManguinhos): vacina covid-19 (recombinante) 

Fabricante: Serum Institute of India Pvt. Ltd. Parceria: AstraZeneca/Fiocruz. 

 

• Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - 

BioManguinhos (Fiocruz/Bio-Manguinhos): vacina covid-19 (recombinante) 

Fabricante: Fiocruz/Bio-Manguinhos. Parceria: AstraZeneca/Fiocruz. 

 

• AstraZeneca: vacina contra covid-19 - ChAdOx1-S (recombinante). Vacina 

oriunda do consórcio Covax Facility. 

 

• Pfizer/Wyeth: vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth. 

 
• Janssen/Johnson & Johnson: vacina covid-19 (recombinante) – Janssen/ 

covishield. 

 

Atualizações sobre as fases de vacinas em desenvolvimento encontram- 

se disponíveis no sítio eletrônico https://www.who.int/emergencies/diseases/no 

velcoronavirus-2019/covid-19vaccines. O detalhamento da produção e estudos 

em desenvolvimento encontra-se descrito no Relatório Técnico de 

Monitoramento de Vacinas em Desenvolvimento contra SARS-CoV-2, da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde 

https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/vacinas/relatoriosdemonitoramento - 

sctie. 

 

4.1 Vacina adsorvida COVID-19 (inativada) - Instituto Butantan (IB) 

/Sinovac 

http://www.who.int/emergencies/diseases/no
http://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/vacinas/relatoriosdemonitoramento
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É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. Os 

estudos de soroconversão da vacina adsorvida COVID-19 (Inativada), 

demonstraram resultados superiores a 92% nos participantes que tomaram 

as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em 

participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. 

 

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 

2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. 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 (Quadro 2). 

 

4.2 Vacina COVID-19 (recombinante) - Fiocruz/Astrazeneca 

 
A vacina COVID-19 (recombinante) desenvolvida pelo laboratório 

AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina 

contendo dose de 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). Produzido em células 

renais embrionárias humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas. 

Os estudos de soroconversão da vacina COVID-19 (recombinante) 

demonstraram resultados em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira 

dose e > 99% em 28 dias após a segunda dose. 

A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 

doses com intervalo de 12 semanas. 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 (Quadro 2). 

4.3 Vacina COVID-19 da Pfizer (Comirnaty), concedido à Wyeth 

Indústria Farmacêutica Ltda 

Trata-se de uma vacina que utliza a plataforma de RNA mensageiro, 

capaz de codificar a produção da proteína anƟgênica (proteína Spike), e 
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encapsulado em nanoparơculas lipídicas. Da mesma forma que as vacinas de  

vetores virais, uma vez inoculadas, estas vacinas estimulam as células humanas 

a produzir a proteína Spike, que vão por sua vez estimular a resposta imune 

específica. Esta tecnologia permite a produção de volumes importantes de 

vacinas, mas utiliza uma tecnologia totalmente nova e que não havia ainda sido 

utilizada ou licenciada em vacinas para uso em larga escala previamente à 

COVID-19. Do ponto de vista de transporte e armazenamento, estas vacinas 

requerem temperaturas muito baixas para conservação (-70º C). 

Nos estudos clínicos de fase III a segurança e eficácia da vacina foram 

avaliadas em indivíduos maiores de 16 anos de idade, em um esquema de 2 

doses com intervalo de 21 dias, sendo que ocorreram variações neste intervalo 

entre 19 a 42 dias. A eficácia com o esquema de 2 doses foi de 95%, tendo sido 

observado ainda que, entre a primeira e a segunda dose, a eficácia foi de 52%, 

com a proteção se iniciando a partir de 12 dias da primeira dose. No entanto a 

maioria dos casos ocorreram nos primeiros dias após a vacinação, de tal forma 

que quando a análise foi restrita entre os dias 15 a 21 após a primeira dose a 

eficácia foi estimada em 89%, indicando elevada eficácia já após a primeira dose 

(Quadro 2). 

 

 
4.4 Vacina COVID-19 (recombinante) - Janssen/ covishield - 

Johnson & Johnson 

A vacina da Janssen é baseada em vetores de adenovírus sorotipo 26 

(Ad26). É indicada para pessoas acima de 18 anos. O imunizante é aplicado em 

dose única de 0,5ml e demonstrou, nos testes apresentados, 66,9% de eficácia 

para casos leves e moderados e 76,7% de eficácia para casos graves após 14 

dias da aplicação. 

As vacinas licenciadas, excluindo vacinas vivas, podem ser administradas 

mais de 14 dias antes ou mais de 14 dias após a vacinação no estudo. As 

vacinas vivas atenuadas licenciadas podem ser administradas mais de 28 dias 

antes ou mais de 28 dias após a vacinação no estudo (Quadro 2). 



16 

 

Quadro 2. Especificação da Vacina COVID-19 Brasil, 2021 
 

 
Sinovac/Butantan AstraZeneca/Fiocruz *Pfizer/Wyeth 

Janssen/ 
Johnson & Johnson 

Plataforma Vírus inativado. 
Vacina COVID-19 
(recombinante) 

RNA mensageiro. 
Vacina COVID-19 
(recombinante) 

Indicação de uso Maior ou igual à 18 anos. maior ou igual a 18 anos. maior ou igual a 16 anos. maior ou igual a 18 anos 
Forma farmacêutica Suspensão injetável. Suspensão injetável. Suspensão injetável. Suspensão injetável. 

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

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

Frascos-ampola com 0,3 mL 
(6 doses) cada. 

Frascos-ampolas com 2,5 

mL (5 doses) cada. 

Via de administração IM (intramuscular). IM (intramuscular). 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. 

2 doses de 0,3 mL cada, com 
intervalo de 12 semanas. 

 
Dose única de 0,5 mL 

 
 
 

Composição por dose 

 
 
 
 
 

0,5 ml com têm 600SU de 
antígeno do vírus 
inativadoSARS-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). 

RNA mensageiro (mRNA) 
de cadeia simples com 
estrutura 5-cap altamente 
purificado,   produzido 
usando transcrição in vitro 
sem células a partir dos 
modelos de  DNA 
correspondentes,codificand 
o a proteína S (spike) do 
coronavírus 2 vírus da 
síndrome  respiratória 
aguda grave (SARS-CoV-2). 

0,5 mL contém 
Adenovírus tipo 26 que 
codifica a glicoproteína 
spike SARSCoV-2* 
(Ad26.COV2-S), não 
inferior a 8,92 log10 

unidades infecciosas 
(Inf.U). 

* Produzido na linha 
celular PER.C6 TetR e por 
tecnologia de DNA 
recombinante. 

 
Prazo de validade e 
conservação 

 
12 meses, se conservado 
entre 2°C à 8°C. 

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

6 meses, em freezer de 
ultra baixa temperatura 

(-80°C à -60°C). 

 
03 meses, se conservado 
entre 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 à 8ºC). 

- no máximo 5 dias à 
temperatura de +2°C a +8°C 
- até 14 dias (2 semanas) à 
temperatura de -25°C à - 
15°C. 

 

6 horas após aberta sob 
refrigeração (2ºC à 8ºC). 

Eficácia 
2 doses com intervalo de 
2 a 4 semanas. 

2 doses com intervalo de 
12 semanas. 

2 doses com intervalo de 12 
semanas. 

Dose única 

 

 
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. 

 
Resultados de esquema de 
2 doses foi de 95% e entre a 
primeira e a segunda dose, a 
eficácia foi de 89% com a 
proteção se iniciando a 
partr de 12 dias da primeira 
dose. 

Resultados de dose única 
demonstraram 66,9% de 
eficácia para casos leves 
e moderados e 76,7% de 
eficácia para casos 
graves após 14 dias da 
aplicação. 

 
 
 

 
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. 

 
A eficácia contra COVID-19 
grave, como hospitalização, 
admissão à Unidade de 
Terapia Intensiva, 
intubação ou ventilação 
mecânica, ou morte, foi de 
92,9% após a primeira dose. 

Foram      14       pessoas 

vacinadas contra 60 

casos placebo que 

ficaram graves, após 14 

dias da vacinação. 2 

contra 6 foram 

hospitalizados. 

Fonte: CGPNI/SVS/MS. Nota: * a indicação da vacina da Pfizer será para pessoas a partir de 18 anos de idade no Brasil. 
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4.5 Administração simultânea com outras vacinas 

(coadministração) 

 
Nenhuma das vacinas COVID-19 aprovadas atualmente é de vírus 

vivo atenuado e, portanto, é improvável que a administração simultânea com 

as demais vacinas do calendário vacinal incorra em redução da resposta 

imune ou risco aumentado de eventos adversos. No entanto, devido à 

ausência de dados de segurança e eficácia, e visando um melhor 

monitoramento de eventos adversos pós-vacinação, neste momento,  não se 

recomenda a administração simultânea com as demais vacinas do 

calendário vacinal. 

 
 

 
 

Exceções a essa recomendação são justificáveis quando se 

considerar que os benefícios da vacinação superam os potenciais riscos 

desconhecidos da coadministração em intervalos menores, como em 

situações de urgência (por exemplo, imunoprofilaxia para tétano no manejo 

de feridas em um indivíduo suscetível, administração de soros antiofídicos 

após acidente, profilaxia pós-exposição da raiva humana, para controle de 

surtos de sarampo ou de hepatite A). 

Em caso de coadministração em intervalo menor de 14 dias de uma 

vacina COVID-19 com outra vacina e/ou imunoglobulina específica,  seja por 

uma justificativa citada acima ou por erro de imunização, as doses dos 

imunobiológicos deverão ser consideradas válidas e não há 

necessidade de repetição. 

 

 

4.6 Intercambialidade 

Indivíduos que iniciaram a vacinação contra a COVID-19 deverão 

completar o esquema com a mesma vacina. Indivíduos que por ventura 

Preconiza-se um INTERVALO MÍNIMO de 14 DIAS entre as vacinas 

COVID-19 e as diferentes vacinas do Calendário Nacional de 

Vacinação. 
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venham a ser vacinados de maneira inadvertida com 2 vacinas 

diferentes deverão ser notificados como um erro de imunização no e- 

SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br) e serem acompanhados com 

relação ao desenvolvimento de eventos adversos e falhas vacinais. 

Neste momento, não se recomenda a administração de doses 

adicionais de vacinas COVID-19. 

 

 
 

 

5. OBJETIVOS DA VACINAÇÃO E GRUPOS PRIORITÁRIOS 

 
Considerando a transmissibilidade da COVID-19 (R0 entre 2,5 e 3), 

cerca de 60 a 70% da população precisaria estar imune (assumindo uma 

população com interação homogênea) para interromper a circulação do 

vírus. Desta forma seria necessária a vacinação de 70% ou mais da 

população para eliminação da doença, a depender da efetividade da vacina 

em prevenir a transmissão. 

Portanto, em um momento inicial, onde não existe ampla 

disponibilidade da vacina no mercado mundial, o objetivo principal da 

vacinação passa a ser focado na redução da morbimortalidade causada pela 

COVID-19, bem como a proteção da força de trabalho para manutenção do 

funcionamento dos serviços de saúde e dos serviços essenciais. 

 

Maiores detalhes dos erros de imunização e condutas podem ser 

encontradosno item 4.3 deste Plano 
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5.1 Grupos Prioritários a serem vacinados e estimativa de doses 

de vacinas necessárias 

 
Considerando o exposto na análise dos grupos de risco (item 3 deste 

documento) 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 3 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. 

O PNI reforça que todos os grupos elencados serão contemplados 

com a vacinação, entretanto de forma escalonada por conta de não dispor 

de doses de vacinas imediatas para vacinar todos os grupos em etapa única, 

cuja distribuição está sendo detalhada por meio de informes técnicos e notas 

informativas no decorrer da campanha. Os informes e notas informativas 

com o detalhamento das ações já realizadas estão disponíveis no site do MS 

(https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano- nacional-de-

operacionalizacao-da-vacinacontra-a-covid-19), assim como as atualizações 

emitidas ao longo da campanha. 

Ao longo da campanha poderão ocorrer alterações na sequência de 

prioridades descritas no Quadro 3 e/ou subdivisões de alguns estratos 

populacionais, bem como a inserção de novos grupos, à luz de novas 

evidências sobre a doença, situação epidemiológica e das vacinas COVID-19. A 

estratégia de vacinação de cada grupo prioritário por etapas encontra-se 

disponível na  Nota Técnica nº 155/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, com 

atualizações  na Nota Técnica  nº 467/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS 

(https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de- 

operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19). 

http://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-
http://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-
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A exemplo disso, o MS edicionou do PNO, a totalidade  da população 

de pessoas vivendo com HIV, de gestantes e puérperas com comorbidades 

como grupo prioritário para a vacinação, bem como pela antecipação da 

vacinação das pessoas com deficiência permanente com maior nível de 

vulnerabilidade social (cadastradas no programa  de Benefício de Prestação 

Continuada - BPC). 

Apresenta-se a seguir os critérios de priorização  para vacinação dos 

grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência 

permanente, gestantes e puérperas com comorbidades (grupo 14 do Quadro 

3) (conforme nota técnica 467/20211)*: 

 

 
Na fase I, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo 

de doses disponibilizado: 

 Pessoas com  Síndrome  de  Down,  independentemente  da 

idade; 

 Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição 

renal (diálise) independentemente da idade; 

 Gestantes e puérperas Com comorbidades, 

independentemente da idade; 

 Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos; 

 Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no 

Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos. 

 
Na fase II, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo 

de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 

a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: 

 Pessoas com comorbidades; 
 

 Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC; 

*Ressalta-se que em 11/05/2021, o Programa Nacional de 

Imunizações anunciou a interrupção temporária da vacinação de 

gestantes SEM comorbidades bem como a interrupção do uso da 

vacina AstraZeneca/Oxford em gestantes frente à ocorrência de 

um possível evento adverso grave com associação causal com a 

vacina em uma gestante 
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Quadro 3. Estimativa populacional para a Campanha Nacional de Vacinação 

contra a COVID-19 no Amapá, 2021 e ordenamento dos grupos prioritários* 
 

Grupo 
Grupo 

prioritário 
População 
estimada 

1 Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas 76 

2 Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 
não estimada 

pelo MS 

3 Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas 7.616 

4 Trabalhadores de 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 *33.293 

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 
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Pessoas com comorbidades 18 a 59 anos** 
Pessoas com Deficiência Permanente com BPC 18 a 59 anos*** 

Gestantes e Puérperas 18 a 59 anos 

(A estratégia de vacinação destes grupos está disponível na Nota 
Técnica nº467/2021) 

 
 

40.329 

15 Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59 anos) sem BPC*** 26.789 

16 Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos) 
não estimada pelo 

MS 

17 
Funcionários do Sistema de Privação de LiberdadeA ( 465) e 
População Privada de Liberdade (2.752) 

3.217 

18 
Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, 
ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) 

*17.043 

19 Trabalhadores da Educação do Ensino Superior *3.828 

 

 
20 

Forças de Segurança e Salvamento (7.661) e Forças Armadas (1.278) 
(Na 11ª etapa da Campanha iniciou-se a vacinaçãoescalonada desses 

trabalhadores, restrita aos profissionais envolvidosnas ações de 
combate à COVID-19, conforme Nota Técnica nº 297/2021)B 

 

8.939 

21 Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros 1.488 

22 Trabalhadores de Transporte Aéreo 360 

23 Caminhoneiros 366 

24 Trabalhadores Portuários 161 

25 Trabalhadores Industriais 8.251 

26 Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos *1077 

Total 242.112 

Fonte: CGPNI/SVS/MS e *Governo do Estado do Amapá (SEED, COSEMS-AP). 



22 

 
**Ver Quadro 4 para detalhamento das comorbidades. ***BPC  - Benefício de Prestação Continuada (18 

a 59 anos). A Exceto trabalhadores de saúde, pois já estão contemplados nas estimativas desse grupo. 
B Nota Técnica nº 297/2021 https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/31/nota- tecnica-no-

297_2021_vacinacao-seguranca- e-forcas-armadas.pdf 

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e Pessoas com Deficiência Institucionalizadas: 

Sistema Único da Assistência Social - SUAS, 2019/2020 -estimada a partir do censo SUAS. O grupo 

prioritário Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas foi estimado com uma margem de erro de 

100% para incorporar os estabelecimentos privados não registrados no censo; Povos indígenas vivendo 

em terras indígenas: dados disponibilizados pelo Departamento de Saúde Indígena – DESAI, de 2021, 

incluiu indígenas acima de 18 anos atendidos pelo subsistema de saúde indígena; Trabalhadores de 

Saúde: estimativa da Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares, incluiu indivíduos entre 18 a 

59 anos. Para as faixas acima de 60 anos, foi baseada no banco do CNES; Pessoas com 60 anos ou 

mais: Estimativas preliminares, por faixa etária elaboradas  pelo Ministério da 

Saúde/SVS/DASNT/CGIAE, de 2020; Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas: base de dados 

do SISAB, Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS, outubro de 2020, incluiu indivíduos entre 18 

a 59 anos; Povos e Comunidades Tradicionais Quilombolas: dados do Censo do IBGE- 2010, tendo 

como referência as áreas mapeadas em 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos; Pessoas com 

comorbidades: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional de Saúde, de 2019, incluiu indivíduos entre 18a 59 anos; Gestantes e Puérperas: (18 a 59 

anos) Gestantes - 9/12 (avos) do total de nascidos vivos disponibilizado no banco de dados do SINASC, 

2019; Puérperas - população de menores que 1 ano do banco de dados do SINASC, de 2017, divido por 

365 dias e multiplicado por 45 dias. SINASC/DASIS/SVS/MS - Pessoas com Deficiência Permanente: 

dados do Censo do IBGE, de 2010, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos; Pessoas com Deficiência 

Permanente com BPC: Incluiu indivíduos de 18 a 59 anos cadastradas no Benefício de Prestação 

Continuada, ref. 10/04/2021; Departamento do Cadastro Único/ Secretaria Nacional  de Renda e 

Cidadania/ Ministério da Cidadania Pessoas em situação de rua: Incluiu indivíduos de 18 a 

59 anos cadastradas no CadÚnico, ref. 10/04/2021; Departamento do Cadastro Único/ Secretaria 

Nacional de Renda e Cidadania/ Ministério da Cidadania. População Privada de Liberdade e 

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade: base de dados do Departamento Penitenciário 

Nacional- Infopen, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos; Forças  de  Segurança  e Salvamento: 

dados disponibilizados pelas secretarias de defesa dos estados de AP, MA, MT, PE, PR, RN, RO, RR, 

SC, TO. Os demais estados o grupo Força de Segurança e Salvamento foi definido a partir da subtração 

dos dados do grupo Força de Segurança e Salvamento da Campanha de Influenza, de 2020, pelo grupo 

das Forças Armadas da atual campanha, com exceção dos estados de AM, RJ e MS. Nestes estados, 

foram estimados os dados de Força de Segurança e Salvamento da Campanha de Influenza divido por 

2 (média entre os dados do Grupo de Força de Segurança e Salvamento e Forças Armadas dos outros 

estados). Forças Armadas: Ministério da Defesa, de dezembro de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 

anos; Trabalhadores de Ensino Básico e Trabalhadores de Ensino Superior: Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de 2019, incluiu indivíduos  entre 18 a 59 anos; 

Caminhoneiros: Base CAGED e ANTT (RNTRC), de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos; 

Trabalhadores Portuários: Base CAGED, ATP e ABTP, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos; 

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

Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário e Trabalhadores de Transporte de 

Aquaviário: Base CAGED, de 2020, incluiu indivíduos acima de 18 anos; Trabalhadores de Transporte 

Aéreo: Base CAGED, de 2020, dados concecidos pelos aeroportos e empresas  de  serviços  auxliares  

ao transporteaéreo e ANEAA, incluiu indivíduos acima de 18 anos; Trabalhadores Industriais: Pesquisa 

Nacional de Saúde, de 2019, e base de dados do CNAE e SESI, de 2020, incluiu indivíduos de 18 a 59 

anos; Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS, 2020), fornecida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de 

Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes - CONASCON. 

http://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/31/nota-tecnica-no-297_2021_vacinacao-seguranca-
http://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/31/nota-tecnica-no-297_2021_vacinacao-seguranca-
http://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/31/nota-tecnica-no-297_2021_vacinacao-seguranca-
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Destaca-se ainda que no escopo das comorbidades (Quadro 4) e das 

pessoas com deficiência permanente encontram-se contempladas doenças 

raras que implicam em maior risco para os desfechos desfavoráveis da 

COVID-19, como exemplo citam-se: 

 doenças que causam imunossupressão como síndrome de Cushing; 
 

 lúpus eritematososistêmico; 
 

 doença de Chron; 
 

 imunodeficiência primária com predominância de defeitos de anticorpos; 
 

 doenças que causam comprometimento pulmonar crônico como afibrose 

cística; 

 doenças que causam deficiências intelectuais e/ou motoras e cognitivas 

como a síndrome Cornélia de Lange, a doença de Huntington; 

 e outras doenças raras como anemia falciforme e talassemia maior. 

 
Outras estratégias adotadas para avançar na imunização na 

população amapaense pelo Governo do Estado foi a pactuação, por meio 

da Comissão Intergestores Bipartite do Amapá (CIB-AP), da inclusão dos 

Agentes de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, e da vacinação da 

População em geral definida por faixa etária. Essa última medida defini que do 

total de doses enviadas pelo PNI, 30 % seja destinado aos grupos prioritários e 

70% para a população geral (acima de 18 anos). A Resolução n.º 023/21– 

CIB/AP (ANEXO II), assinada no dia 01 de junho de 2021, definie que a 

vacinação da população geral deve ser por faixa etária de 18 a 59 anos, de 

ordem descendente. 
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Quadro 4. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias 

para vacinaçãocontra a COVID-19 
 

Grupo de 
comorbidades 

Descrição 

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com diabetes. 

Pneumopatias crônicas graves Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença 

pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses 

pulmonares, pneumoconioses, displasia  broncopulmonar e 

asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, 

internação prévia por crise asmática). 

Hipertensão Arterial 

Resistente (HAR) 

HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima 

das metasrecomendadas com o uso de três ou mais anti- 

hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas 

preconizadas e toleradas, administradas com frequência, 

dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA 

controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti- 

hipertensivos. 

Hipertensão arterialestágio 3 PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg 
independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) 
ou comorbidade. 

Hipertensão arterial estágios 1 e 
2 com lesão em órgão-alvo e/ou 
comorbidade 

PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 
e 

109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou 
comorbidade. 

Doenças cardiovasculares 

Insuficiência cardíaca(IC) IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou 

preservada; em estágios B, C ou D, independente de 

classe funcional da New YorkHeart Association. 

Cor-pulmonale e Hipertensão 

pulmonar 

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou 

secundária. 

Cardiopatia hipertensiva Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda 

ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção 

diastólica e/ousistólica, lesões em outros órgãos-alvo). 

Síndromes coronarianas Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, 

cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, 

outras). 

Valvopatias Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou 

sintomática ou com comprometimento miocárdico 

(estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou 

insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; 

estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). 

Miocardiopatias e 
Pericardiopatias 

Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; 
pericarditecrônica; cardiopatia reumática. 

Doenças da Aorta, dosGrandes 

Vasos e Fístulas arteriovenosas 
 

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais 

grandes vasos. 

Arritmias cardíacas Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou 

cardiopatiaassociada (fibrilação e flutter atriais; e outras). 

 
Cardiopatias congênita no adulto Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, 

crises  hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; 
comprometimento miocárdico. 
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Cont... 

Grupo de 
comorbidades 

 

Descrição 

 
Próteses valvares e Dispositivos 
cardíacosimplantados 

 

Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e 

dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio 

desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de 

média e longa permanência). 

Doença cerebrovascular Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque 

isquêmico transitório; demência vascular. 

Doença renal crônica Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração 

glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. 

Imunossuprimidos Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de  medula óssea; 

pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas 

sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou 

equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com 

corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de 

imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; 

pacientes oncológicos que realizaram tratamento 

quimioterápico ou radioterápico nos 
últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. 

Hemoglobinopatiasgraves Doença falciforme e talassemia maior. 

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40. 

Síndrome de down Trissomia do cromossomo 21. 

Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C. 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Com base nas revisões de literatura contidas nas referências deste 
documento. 

 
 

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 

quantitativode público maior; 
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 Vacinar gestantes e puérperas com comorbidades nas maternidades 

públicas e privadas; 

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 da 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, 

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. 

É importante que nos espaços utilizados fora do establecimento de 

saúde, possa ser garantido suporte de atendimento emergencial, como o SAMU, 

para atender a possíveis situações de eventos adversos graves pós vacinal. 

Cabe também enfatizar que toda equipe de saúde, que integra as equipes de 

vacinação devem está qualificadas para atendimento emergencial, em caso de 

ocorrência de anafilaxia pós vacinal. 

 

 
7. FARMACOVIGILÂNCIA 

 
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 
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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 

definiçõesde 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/. Para maiores 

informações acessar os seguintes materiais normativos: 

 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_vaci 

nacao_covid19.pdf). 

Atenção especial e busca ativa devem ser dadas 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 Manual de Vigilância 

Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação e, os que não constam no 

Manual estão descritos no Protocolo acima citado. Para os eventos adversos 

graves, a notificação deverá ser feita em até 24 horas, conforme portaria nº 

264, de 17 de fevereiro de 2020. 

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. 

O Sistema Nacional de Vigilância de EAPV (Figura 1) é composto pelas 

seguintes instituições: 

https://notifica.saude.gov.br/
http://bvsms.saude/
https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategi
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 Ministério da Saúde: Coordenação-Geral do Programa Nacional de 

Imunizações/DEIDT/SVS/MS; 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Gerência de 

Farmacovigilância (GFARM), Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização 

Sanitária (GGFIS) e Gerência de Laboratórios de Saúde Pública 

(GELAS/DIRE4/ANVISA); 

 Secretarias Estaduais/Distrital de Saúde: Vigilâncias Epidemiológica 

e Sanitária e Coordenações de Imunização; 

 Secretarias Municipais de Saúde: Vigilâncias Epidemiológica e 

Sanitária e Coordenações de Imunização; 

 Serviços de referências e contra referências: CRIE, Atenção Primária 

e Especializada (Serviços de Urgência/Emergência, Núcleos de Vigilância 

Hospitalares). Laboratórios Produtores com registro ativo. 

 

 
Figura 1. Fluxograma de Notificação e Investigação de eventos adversos pós- 

vacinação 

 
Fonte: CGPNI/SVS/MS 
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O Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do estado do 

Amapá é o setor responsável pela análise do eventon adverso e classificação de 

causalidade, além de informar ao MS sobre os casos graves. 

A notificação de Queixas Técnicas (QT) 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://www8.anvisa.gov.br/ 

notivisa/frmlogin.asp. 

A QT de medicamentos (vacina) ou desvio de qualidade de produtos 

para saúde (seringa e/ou agulha) ocorre quando há o afastamento dos 

parâmetros de qualidade de um produto ou a constatação de outras práticas 

ilegais. Nas situações de, não é evidenciado danos à saúde do paciente ou 

usuário do produto. Se for caracterizado o dano, então a notificação é uma 

suspeita de Evento Adverso (Quadro 5). 

Quadro 5. Queixa Técnica (QT) de vacinas 
 

 
 
 
 
 
 

 
A QT DE MEDICAMENTOS 

OCORRE EM QUAIS 
SITUAÇÕES? 

Alterações organolépticas (exemplos: mudanças de 
coloração, odor, sabor); 

Alterações físico-químicas (exemplos: precipitação, 
dificuldades de solubilização, dificuldades de 
homogeneização, problemas de desintegração e 
dissolução); 

Alterações gerais (exemplos: partículas estranhas, troca 
de rótulo ou de conteúdo); 

Alterações nas embalagens primária ou secundária: 
(exemplos: falta de informações no rótulo ou informações 
incorretas, rótulo com pouca adesividade ao material de 
embalagem); 

Inefetividade terapêutica: redução do efeito esperado; 

Práticas ilegais (exemplos: empresas clandestinas ou 
irregulares, produtos falsificados). 

 
 
 

 
QUAIS SÃO OS DESVIOS DE 
QUALIDADE ENVOLVENDO 

SERINGAS E AGULHAS? 

Quebra de alguma parte do produto (bisel, haste, canhão 
– no caso da agulha; bico, corpo/cilindro, êmbolo – no 
caso da seringa); 

Bisel da agulha sem corte, haste que desconecta ou 
entorta durante a aplicação; 

Rotulagem que descola; 

Graduação borrada ou incorreta; rebarbas; 

Embalagem vazia; 

Presença de sujidades como fio de cabelo. 
 

 Fonte: CGPNI/SVS/MS 

https://www8.anvisa.gov.br/
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A responsabilidade de fazer esse tipo de notificação são dos profissionais 

de saúde autônomos e os profissionais de estabelecimentos de assistência à 

saúde (salas de vacina, hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de 

saúde), inclusive os estabelecimentos farmacêuticos (farmácias e drogarias) ao 

identificar QT da vacina ou desvio de qualidade de produtos de interesse à saúde 

devem notificar. 

7.1 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. 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. 
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7.2 Grupos Especiais 

a. Gestantes, puérperas e lactantes 
 

A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nestes grupos, 

no entanto estudos em animais não demonstraram risco de malformações. 

Ressalta-se que as vacinas de plataformas de vírus inativado já são utilizadas 

por este grupo de mulheres no Calendário Nacional de Vacinação, e um 

levantamento de evidências sobre recomendações nacionais e internacionais de 

vacinação com vacinas COVID-19 de gestantes, puérperas e lactantes, 

realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e 38 Insumos Estratégicos 

(SCTIE), em sua maioria defende a vacinação das mulheres nessas condições, 

se pertencentes a algum grupo prioritário. 

Gestantes e puérperas (em até 45 dias após o parto) estão em risco 

aumentado de formas graves de COVID-19 bem como complicações obstétricas, 

tais como parto prematuro, óbito fetal, abortamento, entre outros. Considerando 

ainda o momento pandêmico atual no Brasil, com elevada circulação do SARS-

CoV-2 e aumento no número de óbitos maternos pela COVID-19 entende-se 

que, neste momento, é altamente provável que o perfil de risco vs benefício na 

vacinação das gestantes seja favorável. Portanto o PNI, subsidiado pelas 

discussões na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças 

Transmissíveis e Câmara Técnica Assessora em ações integradas a Assistência 

à Gestante e Puérpera no contexto do coronavírus (COVID-19), decidiu por 

recomendar a vacinação contra a COVID -19 de todas as gestantes e puérperas 

e incluí-las nos grupos prioritários para vacinação na sexta edição do presente 

plano. No entanto, frente a ocorrência de um evento adverso grave com possível 

associação causal com a vacina AstraZeneca/Fiocruz em uma gestante, 

optouse pela interrupção temporária na vacinação das gestantes e puérperas 

sem comorbidades, bem como pela interrupção do uso da vacina 

AstraZeneca/Fiocruz em gestantes e puérperas. Sendo mantida a 

recomendação de vacinação nas gestantes e puérperas com comorbidades 

(conforme quadro 2) com as demais vacinas COVID-19 em uso no país 

(Sinovac/Butantan e Pfizer/Wyeth). 
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A vacinação das gestantes e puérperas deverá ser condicionada a 

prescrição médica após avaliação individualizada de risco benefício. Este grupo 

deverão ser vacinadas com vacinas COVID-19 que não contenham vetor viral 

(Sinovac/Butantan ou Pfizer/Wyeth). As gestantes e puérperas (incluindo as sem 

fatores de risco adicionais) que já tenham recebido a primeira dose da vacina 

AstraZeneca/Oxford/Fiocruz deverão aguardar o término do período da 

gestação e puerpério (até 45 dias pós parto) para a administração da segunda 

dose da vacina. 

As gestantes e puérperas (incluindo as sem fatores de risco adicionais) 

que já tenham recebido a primeira dose de outra vacina COVID-19 que não 

contenha vetor viral (Sinovac/Butantan ou Pfizer) deverão completar o esquema 

com a mesma vacina nos intervalos habituais. 

As gestantes pertencentes a outros grupos prioritários (trabalhadoras da 

saúde ou de outros serviços essenciais por exemplo) poderão ser vacinadas 

após avaliação individual de risco e benefício a ser realizada em conjunto com 

o seu médico. 

ATENÇÃO 

 
A vacinação INADVERTIDA de gestantes e puérperas 

(sem prescrição médica) deverá ser notificada como um 

erro de imunização no e-SUS notifica 

(https://notifica.saude.gov.br/). Doses adicionais da 

vacina somente deverão ser administradas com a 

prescrição médica.O teste de gravidez não deve ser um 

pré-requisito para a administração das vacinas nas 

mulheres com potencial para engravidar e que se 

encontram em um dos grupos prioritários para 

vacinação. 

As gestantes, puérperas e lactantes devem ser informadas sobre os 

dados de eficácia e segurança conhecidos sobre as vacinas e da ausência de 

alguns dados relacionados, assim como dos riscos potenciais da infecção pelo 

SARS-CoV-2, para que possam tomar uma decisão esclarecida. Essas 
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mulheres, pertencentes aos grupos prioritários, que não concordarem em serem 

vacinadas, devem ser apoiadas em sua decisão e instruídas a manter medidas 

de proteção como higiene das mãos, uso de máscaras e distanciamento social. 

 

As gestantes e puérperas que já se imunizaram com a vacina da 

AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, devem ser orientadas a procurar atendimento 

médico imediato se apresentarem um dos seguintes sinais/sintomas nos 4 a 28 

dias seguintes a vacinação: 

• Falta de ar. 

 
• Dor no peito. 

 
• Inchaço na perna. 

 
• Dor abdominal persistente. 

 
• Sintomas neurológicos, como dor de cabeça persistente e de forte 

intensidade, borrada, dificuldade na fala ou sonolência. 

• Pequenas manchas avermelhadas na pele além do local em que foi aplicada 

a vacina. 

Os trabalhadores da saúde envolvidos na atenção pré natal deverão 

estar atentos ao histórico vacinal das gestantes sob seu cuidado para fornecer 

as orientações adequadas. Ademais recomenda-se reforçar com as gestantes 

a necessidade de se manter as medidas de proteção não farmacológicas mesmo 

após a vacinação. 

Os trabalhadores da saúde deverão ficar atentos para os sinais e 

sintomas da síndrome de TTS e as recomendações de manejo adequado, 

conforme detalhado na Nota técnica n.º 441 /2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS, 

disponível no link: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano- 

nacional-deoperacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19 Casos suspeitos da 

O ALEITAMENTO MATERNO NÃO DEVERÁ SER INTERROMPIDO 

em caso da vacinação de lactantes. A DOAÇÃO DE LEITE de lactantes 

vacinadas está permitida. 

http://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-
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síndrome deverão ser notificados no e-SUS notifica 

(https://notifica.saude.gov.br) como eventos adversos. Ressalta-se que essas 

recomendações poderão vir a ser reavaliadas à luz de novas evidências que 

venham a ser disponibilizadas. 

b. 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 – comvacinas. 

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. 

c. Portadores de Doenças Inflamatórias Imunomediadas 
 

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

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

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

eventos adversos. 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 essas 

condições deve ser individualizada, levando em consideração a faixa etária, a 

doença de base, os graus de atividade e imunossupressão, além das 

comorbidades, recomendando-se que seja feita preferencialmente sob 

orientação de médico especialista. A escolha da vacina deve seguir as 
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recomendações de órgãos sanitários e regulatórios, assim como a 

disponibilidade local. No entanto, de maneira geral, recomenda-se que esses 

indivíduos sejam vacinados, salvo situações de contraindicações específicas. 

d. 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, RNAm e vírus inativado) é improvável que exista risco aumentado de 

eventos adversos. Recomenda-se que a avaliação de risco benefício e a decisão 

referente à vacinação seja realizada pelo paciente em conjunto com o médico 

assistente. No entanto, de maneira geral, recomenda- se que esses indivíduos 

sejam vacinados, salvo situações de contraindicações específicas. 

e. 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; 

 Para a vacina covid-19 (recombinante) - AstraZeneca acrescenta-se 

a seguinte contraindicação: Pacientes que sofreram trombose venosa e/ou 

arterial importante em combinação com trombocitopenia após vacinação com 

qualquer vacina para a COVID-19. 

ATENÇÃO 
 

recomenda-se que, antes de qualquer vacinação, seja 

verificada nas bulas e respectivo(s) fabricante(s), as 

informações fornecidas por este(s) sobre a(s) vacina(s) 

a ser(em) administrada(s). Até o momento, no Brasil, a 

vacinação contra a COVID-19 não está autorizada para 

indivíduos menores de 18 anos, mesmo com a indicação 

na bula da vacina da Pfizer. 
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f. Erros de imunização e condutas recomendadas 

 

Erros de imunização (programáticos) são eventos adversos pós- 

vacinação evitáveis e que, portanto, devem ser minimizados através do 

treinamento adequado dos vacinadores e com uso da técnica correta de 

vacinação. No Quadro 6, apresenta-se alguns erros de imunização 

potencialmente associados às vacinas COVID-19, juntamente com a orientação 

das condutas pertinentes. 

 
Quadro 6. Demonstrativo de alguns erros de imunização, com a orientação das 

condutas pertinentes 

 
 
 
 
 

 
Extravasamento 

durante a 
administração 

 
A ocorrência de extravasamentos durante ou após a aplicação de uma 
vacina, seja no próprio local da injeção ou na conexão entre a seringa 
e a agulha, são considerados erros de imunização. Sua ocorrência 
deverá ser evitada e os vacinadores treinados na técnica correta de 
boas práticas de vacinação, com especial atenção no encaixe das 
agulhas na seringa e na técnica de administração intramuscular. 
No entanto, caso esse erro ocorra, considerando que habitualmente  
os volumes de dose recomendados contém um excesso de antígeno 
como margem de erro, é pouco provável que extravasamentos de 
pequenos volumes (exemplo, 2 a 3 gotas) incorram em pior resposta 
imune, desta forma, como regra geral, não se recomenda doses 
adicionais. Em situações de exceção, onde se observe o 
extravasamento de grandes volumes de vacina (avaliação caso a 
caso), recomenda- se a revacinação imediata. 

Vacinação de 
menores de 18 

anos 

As vacinas COVID-19 não estão indicadas para essa faixa etária, 
indivíduos que forem inadvertidamente vacinados deverão ter seus 
esquemas encerrados sem que sejam administradas doses 
adicionais. 

 
 
 

 
Intercambialidade 

 
Indivíduos que iniciaram a vacinação contra a COVID-19 deverão 
completar o esquema com a mesma vacina. Indivíduos que por 
ventura venham a ser vacinados de maneira inadvertida com 2 vacinas 
diferentes deverão ser notificados como um erro de imunização no 
e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br) e serem acompanhados 
com relação ao desenvolvimento de eventos adversos e falhas 
vacinais. Neste momento, não se recomenda a administração de 
doses adicionais de vacinas COVID-19. 

 

Intervalo 
inadequado entre 

as doses dos 
esquemas 
propostos 

 
Deve-se respeitar os intervalos recomendados pelo PNI para cada 
imunizante, visando assegurar a melhor resposta imune. A aplicação 
da segunda dose de uma vacina COVID-19 com intervalo inferior a 
14 dias (2 semanas) não poderá ser considerada válida. Nessa 
situação, recomenda-se o agendamento de nova dose respeitando o 
intervalo recomendado 

Fonte: CGPNI/SVS/MS 
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Em casos nos quais o indivíduo tenha recebido a primeira dose de 

vacina COVID-19 de um produtor (fabricante) e com menos de 14 dias venha 

receber uma segunda dose de vacina COVID-19 de outro produtor (fabricante), 

a segunda dose deverá ser desconsiderada e reagendada uma segunda dose 

conforme intervalo indicado da primeira vacina COVID-19 recebida. 

Atrasos em relação ao intervalo máximo recomendado para cada 

vacina devem ser evitados uma vez que não se pode assegurar a devida 

proteção do indivíduo até a administração da segunda dose. Porém, caso 

ocorram atrasos o esquema vacinal deverá ser completado com a 

administração da segunda dose o mais rápido possível, sendo improvável 

que haja prejuízo na resposta imune induzida pela vacina após a finalização do 

esquema. 

 
 

8. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 

Na Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19, observada a 

necessidade de acompanhar e monitorar os vacinados, o Ministério da Saúde 

desenvolveu módulo específico nominal, para registro de cada cidadão vacinado 

com a indicação da respectiva dose administrada (Laboratório e lote), além da 

implementação do módulo de movimentação de imunobiológico para facilitar a 

rastreabilidade e controle dos imunobiológicos distribuídos, facilitando o 

planejamento e o acompanhamento em situações de Eventos Adversos Pós 

Vacinação (EAPV). 

 
8.1 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 
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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 denascimento; 

 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. O cidadão que faz parte dos grupos 

prioritários elegíveis para a vacinação, mas que chega ao serviço de saúde sem 

o seu QR-Code em mãos não deixará de ser vacinado. Para isso, o profissional 

de saúde tem uma alternativa de busca no SI-PNI, pelo Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), a fim de localizar o cidadão 

na base de dados nacional de imunização e tão logo 
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avançar para o ato de vacinar e de execução do registro da dose aplicada. 
 

Realizou-se pré-cadastro para alguns grupos prioritários, isto é, 

diferentes bases de dados foram integradas ao SI-PNI e ao aplicativo 

ConecteSUS para identificar automaticamente os cidadãos que fazem parte dos 

grupos prioritários da Campanha. Entretanto, caso o cidadão comprove que faz 

parte do grupo prioritário e não esteja listado na base de dados do público-alvo, 

o profissional de saúde poderá habilitá-lo no SI-PNI para receber a vacina. A 

ausência do nome do cidadão na base de dados do público-alvo não deve ser 

impedimento para ele receber a vacina, desde que comprove que integra algum 

grupo prioritário. 

Destaca-se ainda que, em consonância com a Resolução da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n° 197/2017, todo 

serviço de vacinação possui obrigatoriedade na informação dos dados ao ente 

federal, por meio do sistema de informação oficial do Ministério da Saúde, ou um 

sistema próprio que interopere com o mesmo. 

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 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 do desempenho da Campanha, informações de doses 

aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão disponibilizadas aos gestores, 

profissionais de saúde e para a sociedade por meio do Painel de Visualização 

(Vacinômetro) e poderá ser acessado pelo link:https://localizasus.saude.gov.br, 

bem como pelo link do Portal do Estado do Amapá: http://corona.portal.ap.gov.br. 

http://corona.portal.ap.gov.br/
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8.2 O registro da movimentação da Vacina 

 
Afim de garantir a rastreabilidade dos imunobiológicos adquiridos e 

distribuídos à Rede de Frio nacional, atendendo às exigências previstas na 

Portaria GM/MS n° 69 de 14 de janeiro de 2021, o DataSUS disponibilizou 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. 

Importante ratificar que a indicação de consumo “Doses utilizadas” 

deverá ser registrada por número de doses do frasco aberto para vacinação, 

para que os cálculos automáticos do sistema sejam viabilizados adequadamente 

e o monitoramento de perdas técnicas seja possível de realizar-se em tempo 

real, com ajustes necessários do planejamento nacional para revisão continuada 

da aquisição e distribuição da vacina. Esclarece-se que, o cálculo é realizado 

pelo sistema, pela diferença entre o total de doses utilizadas e o total de doses 

aplicadas, o resto da subtração indica a perda técnica ocorrida, variável de 

controle. 

 

 
9. MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 
O monitoramento, supervisão e avaliação são importantes para 

acompanhamento da execução das ações planejadas, na identificação 

oportuna da necessidade de intervenções, assim como para subsidiar a 

tomada de decisão gestora em tempo oportuno. Ocorre de maneira 

transversal em todo o processo de vacinação. O monitoramento está dividido 

em três blocos, a saber: 
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 Avaliação e identificação da estrutura existente na rede; 

 Processos; 
 

 Indicadores de intervenção. 
 

Para o monitoramento, avaliação e identificação da estrutura 

existente na rede foram definidas as informações necessárias, conforme 

segue no Quadro 7. 

Quadro 7. Informações necessárias para construção de indicadores para 

monitoramento 

Informações Dados necessários 

Internações hospitalares SRAG* Por habitante intramunicipal. 

Mortalidade por grupos de causas* N° óbito SRAG, por causas, por municípios. 

 

População-alvo a ser vacinada 

 

N° pessoas por grupo-alvo, por tipo, por 
instância de gestão. 

Casos confirmados N° Casos confirmados por faixa etária e por 
município. 

Capacidade de armazenamento das 
vacinas nas instâncias de gestão Capacidade de armazenamento. 

Necessidade de vacinas N° de doses de vacinas. 

Necessidade de seringas N° de doses de vacinas, por tipo, disponíveis. 

RH necessários (capacitados e 
disponíveis) 

N° RH capacitado por município. 

Salas de vacina N° sala de vacinação existente por município. 

Equipes fixas e móveis (vacinação 
intra e extramuros) 

N° de equipes fixas e móveis existente por 
município 

 
 

Vigilância de Eventos Adversos pós 

vacinação 

 

N° de pessoas existentes e capacitadas por 

instância. 
N° de serviços de referência para entendimento 
por instância. 

 
Sala de vacina com equipamentos de 
informática (Computadores)disponíveis 

 

N° de sala de vacinação com equipamento de 

informática (computadores) por município. 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. *Apoio na identificação de novos grupos prioritários. 
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No  que  diz  respeito  ao  monitoramento  dos  indicadores de 

intervenção encontram-se descritos no Quadro 8, a seguir. 

 
Quadro 8. Indicadores de intervenção 

 
 

Indicadores Descrição 

 

Recurso financeiros 
Recursos orçamentário e financeiro repassados para estadose 
municípios. 

Cobertura Vacinal 
Cobertura vacinal por instâncias de gestão e grupos 
prioritários. 

 
 

Doses aplicadas por tipo de 
vacina 

N° doses aplicadas (tipo de vacina/ grupo-alvo / faixa etária;por 
fases da vacinação. 
Por natureza do serviço (Público / Privado). 
Por município. 

Monitoramento do avanço 
dacampanha por 
fases/etapas 

Metas estabelecidas de alcance da vacinação porperíodo/fases 
da campanha. 

Doses perdidas Perdas técnicas e físicas por instância de gestão. 

Estoque de vacina N° de doses disponíveis por instância de gestão. 

Taxa de abandono de vacinas N° de primeiras e de segunda doses por instância de gestão. 

 

 
Notificação de EAPV 

N° casos EAPV.População-alvo.Por faixa etária. 
Critério de gravidade - Investigado/encerrado com decisão 
denexo causal por instância de gestão. 

Boletins informativos N° boletins informativos produzidos e publicados. 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS 

 
 
 

4. OPERACIONALIZAÇÃO PARA VACINAÇÃO NO ESTADO DO 

AMAPÁ 

10.1 Mecanismo de gestão em saúde 

 
A Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá é um 

seguimento da gestão estadual, que desenvolve ações de resposta às 

emergências em saúde pública, incluindo a organização e logística de 

distribuição de vacinas, seringas, agulhas e a rede de frio. 

Compete ainda ao Estado a gestão do sistema de informação do 

PNI, incluindo a consolidação e a análise dos dados municipais, o envio 
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dos dados ao nível federal dentro dos prazos estabelecidos e a 

retroalimentação das informações à esfera municipal. 

 
10.2 Realização de capacitações 

 
 

Visando aumentar a capilaridade da informação e qualificação das 

ações de vacinação contra a COVID-19, a SVS-AP  por  meio da Unidade 

de imunobiológicos, disponibiliza atualizações na modalidade de Educação 

à Distância (EaD) voltados para o aprimoramento e capacitação de 

profissionais da saúde do SUS, especialmente, os que atuam na Atenção 

Primária em Saúde (APS) e nas salas de vacinação existentes nos dezesseis 

municipios do Estado. 

O Planejamento Anual de Saúde (PAS, 2021) elaborado pela Unidade 

de Imunobiológicos tem garantido a realização da educação continuada, 

abordando diversas temáticas concernentes ao processo de trabalho, manejo e 

aplicação das vacinas para a prevenção da COVID-19. A metodologia adotada 

de perguntas e respostas, tem favorecido a maior integração e interação entre 

seus participantes, localizados em vários pontos do Estado. 

Ademais, a Unidade de Imunobiológicos prestou apoio na divulgação 

do Projeto de Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios 

Municipais (Projeto ImunizaSUS), proveniente do convênio do Ministério da 

Saúde com o Conasems. O objetivo deste projeto visa ofertar ferramentas 

de apoio para capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde 

que atuam no âmbito da APS, com vistas à qualificação da assistência aos 

usuários do SUS quanto a vacinação prevista no calendário nacional de 

imunizações do MS, bem como da campanha contra a COVID-19. 

Da mesma forma, corroborando com o projeto supracitado, a 

Unidade de Imunobiológicos também procedeu a ampla divulgação do curso 

de Vacinação para COVID-19 ofertado pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), em parceria com o Ministério da Saúde. Este curso tem como 

objetivo de capacitar profissionais de saúde nas ações de vacinação contra 

a doença,especialmente os que atuam na APS. 
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Outra temática inserida nas capacitações é sobre o Sistema de 

Cadastro e Permissão de Acesso – SCPA. Este sistema foi desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 

com o intuito de unificar o cadastramento dos usuários dos sistemas WEB do 

Ministério da Saúde para o registro das doses de vacina para o combate ao 

COVID-19. A partir deste sistema, é possível monitorar o número de pessoas já 

vacinadas para a prevenção da COVID-19. 

10 .3 Microprogramação: 

 
A vacinação contra a COVID-19 pode exigir diferentes estratégias, 

devido à possibilidade da oferta de diferentes vacinas, para diferentes 

faixas etárias/grupos e também da realidade de cada município. Assim, 

alguns pontos devem ser considerados pelosmunicípios para definição de 

suas estratégias, que envolvem os seguintes aspectos, conforme 

orientação a seguir: 

Vacinação de trabalhadores da saúde: exige trabalho conjunto 

entre Atenção Primária à Saúde e Urgência e Emergência, principalmente 

para aqueles que atuam em unidades exclusivas para atendimento da 

COVID-19; 

Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa pode ser uma 

estratégia em resposta àqueles que têm mobilidade limitada ou que 

estejam acamados; 

Vacinação em instituições de saúde de longa permanência: 

fazer um diagnóstico prévio do público alvo institucionalizado para 

organização da logística de vacinação in loco; 

Organização da unidade básica de saúde: avaliar diferentes 

frentes de vacinação, para evitar aglomerações. Deve-se pensar na 

disposição e circulação destas pessoas nas unidades de saúde e/ou postos 

externos de vacinação. 

10.4 Rede de frio e o planejamento logístico 

 
A Unidade de Imunobiológicos do Estado do Amapá, recebe as 
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vacinas da Central Nacional de Distribuição de Imunobiológicos (CENADI) 

do Ministério da Saúde (MS), em seguida faz a distribuição dos mesmos aos 

dezesseis municípios do Estado e à Central de Referência de 

Imunobiológicos Especiais. É responsável pela manutenção da cadeia de 

frio até o destino final dos imunobiológicos nas Centrais Municipais e Salas 

de vacinas, como forma de garantir a prevenção das doenças 

imunopreveníveis (Figura 2): 

 

Figura 2. Organização da Rede de Frio do Estado do Amapá 

 

 
Fonte: UI/UVE/DEVS/SVS/AP 

 
 

 
A Central de Rede de Frio Estadual, acondiciona seus 

imunobiológicos na câmara fria positiva e/ou negativa, conforme as 

especificidades de cada produto. Para armazenamento temporário das 

vacinas são utilizados refrigeradores e freezers domésticos. O prédio conta 

com um grupo gerador com a potência de 110kva, para garantir a 

continuidade de fornecimento de energia elétrica em caso de sua 

instabilidade ou ausência de fornecimento temporário. 

Os imunobiológicos armazenados na UI são distribuídos 

mensalmente nas duas primeiras semanas, as seringas/agulhas são 

distribuídas trimestralmente em quantitativos suficientes e igualitários ao 

número de doses de vacinas. Após entrega dos imunobiológicos nos 

municípios, estas realizam a distribuição para as Salas de Vacinas ativas, 

ou em outros pontos de vacinação criados especialmente nas campanhas 
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de vacinações. 

 
10.5 Estrutura estadual de logística 

 

A operacionalização da logística se dá por meio de uma empresa 

terceirizada (VTC-LOG), que presta os serviços de armazenagem e 

transporte dos Insumos Estratégicos em Saúde (IES) do Ministério da Saúde. 

Esta realiza a entrega dos imunobiológicos na central estadual de rede de 

frio. 

Na logística de distribuição das vacinas COVID-19, o Estado tem 

utilizado os modais aéreo e rodoviário, esse último opera atualmente com 

uma frota de cinco veículos, que são acompanhados e supervisionados por 

um técnico da SVS e apoio de agentes da polícia federal. Todo essas ações 

em segurança acontece desde o recebimento das vacinas no aeroporto do 

Estado, seguindo para a Central estadual e destas, para as sedes dos 

dezesseis municípios do Estado. Assim que as vacinas são entregues na 

central estadual, rapidamente são desencadeadas a logística de distribuição 

para o seu destino final. 

No modal aéreo, a central estadual tem o apoio da Associação 

Brasileira de Empresas Aéreas por meio das aeronave do governo do 

Estado, para o transporte gratuito  da vacina COVID-19 aos municípios mais 

longíveis da capital e de difícil acesso, são eles: município de Oiapoque, 

Laranjal do Jari e Vitória do Jari. 

10.6 Cadeia de Frio 

 
Por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso 

monitoramento e controle da temperatura, desde as plantas produtoras até os 

pontos de vacinação, visando a preservação adequada e evitando a exposição 

dos imunobiológicos distribuídos às condições diversas. 

A exposição acumulada da vacina às temperaturas mais quentes 

ou mais frias, ou ainda à luz, em qualquer etapa da cadeia, gera uma perda 

de potência que não poderá ser restaurada. As vacinas que contêm 

adjuvante de alumínio, quando expostas à temperatura 0°C, ou inferiores, 
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podem ter perda de potência em caráter permanente. 

 
10.7 Logística para a distribuição de vacinas 

 
Após os processos internos do MS de liberação no Sistema de Insumos 

Estratégicos SIES/MS, no prazo de 24 horas, os lotes das vacinas ficam 

disponíveis para distribuição e inicia-se o envio das doses de vacinas aos 

estados. Assim que as vacinas chegam no Estado do Amapá, dependendo do 

horário, estas são rapidamente distribuídas aos dezesseis municípios, 

chegando até serem entregues no mesmo dia ou no máximo em 24 horas. 

O período para completar o esquema de vacinação (dose 1 e dose 

2), dependerá do intervalo entre as doses recomendado por cada laboratório, 

que também será fator condicionante para a logística de distribuição efetuada 

pelo PNI: simultânea das doses (D1+D2) ou envio escalonado. Os intervalos 

das vacinas em uso no país encontram-se detalhados no Informe Técnico da 

Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 - 2021, atualizado de 

acordo com as vacinas disponíveis, assim como o cronograma de distribuição. 

No que cerne a população indígena as orientações são proferidas pela 

Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena. 

Tendo em vista que não se têm disponíveis estudos de 

coadministração entre as vacinas COVID-19 e outras vacinas e haverá 

coincidência na realização das campanhas de vacinação contra a COVID-19 

e influenza a partir da segunda quinzena de abril de 2021, foi estabelecido pelo 

PNI, após avaliação no âmbito da Câmara Técnica Assessora em Imunização 

e em conformidade com o SAGE/OMS (Strategic Advisory Group of Experts on 

Immunization), o intervalo mínimo entre a vacina COVID- 19 e influenza de no 

mínimo 14 dias. Esse intervalo também é recomendado para as demais 

vacinas do calendário nacional de vacinação. As orientações em estudo estão 

sujeitas à alterações, que serão devidamente atualizadas nos Informes 

Técnicos da Campanha caso seja necessário. 

O monitoramento e controle de consumo da vacina COVID-19 serão 

simultâneos à evolução da campanha de forma que o percentual de perdas 
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operacionais, definidos com base nas características específicas da vacina, 

que incluem esquema de duas doses e estratégia da vacinação em modo 

campanha, inicialmente previsto de 5%, poderá ser redefinido de acordo com a 

necessidade, a cada etapa da campanha de vacinação. Os informes Técnicos 

e as Notas Informativas com as orientações da campanha e as pautas de 

distribuição das vacinas COVID-19, estão disponibilizadas no site no MS. 

10.8 Armazenamento 

 
Com o objetivo de manter a confiabilidade da temperatura de 

armazenamento dos imunobiológicos na central estadual até a sede dos 

municípios, orienta-se o registro da temperatura em mapas de controle, no início 

e término do expediente. Os sensores aplicados à medição devem ser 

periodicamente calibrados e certificados por Laboratórios de Calibração da 

Rede Brasileira de Calibração do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – Inmetro, de forma a garantir a precisão dos registros de 

temperatura (+2° a +8°C). 

Em relação à promoção da garantia do desempenho dos 

equipamentos de armazenamento e das condições de manuseio dos 

imunobiológicos convenciona-se o uso de ar-condicionado nos ambientes. 

No que se refere à segurança do funcionamento dos equipamentos, para 

preservação das condições de armazenamento, a depender da unidade de 

rede de frio, recomenda-se o uso de geradores de energia  elétrica, nobreak, 

ou ainda câmaras refrigeradas com autonomia de 72 horas ou em conformidade 

com o plano de contingência local. 

Observadas todas as medidas de segurança adotadas em 

orientação única à Rede de Frio Nacional, nos casos de ocorrência de mau 

funcionamento no abastecimento de energia elétrica e/ou exposição dos 

imunobiológicos, ou ainda constatação de desvio da qualidade dos 

imunobiológicos da rede é orientado o registro em formulário padronizado 

em banco unificado para registro do histórico dos produtos, desde a 

aquisição até a administração. 



49 

 

11. COMUNICAÇÃO 

 
A comunicação é uma importante ferramenta para atingirmos em tempo 

ágil milhares de cidadãos e das mais diversas classes sociais e econômicas. 

Desta forma a comunicação será de fácil entendimento e disruptiva, com 

o objetivo de quebrar crenças negativas contra a vacina, alcançando assim os 

resultados e metas almejadas. 

A campanha de combate ao coronavírus tem como objetivo: informar, 

educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população brasileira, gerando 

consenso popular positivo em relação à importância da vacinação. 

A Secretaria de Comunicação do Estado do Amapá (Secom) e a SVS, 

por meio da sua assessoria de comunicação, são os responsáveis em promover 

o desenvolvimento de mídia, comunicação e divulgação da campanha estadual 

de vacinação da COVID-19. Assim, várias ações e estratégias já vem sendo 

realizadas, citadas a seguir: 

✓ A população pode obter informações sobre compras, contratações e 

dados epidemiológicos relacionados ao enfrentamento do novo coronavírus no 

Portal da Transparência http://transparencia.ap.gov.br/informacoes/covid ou 

por meio do site da SVS podem ser acessadas as notas informes técncios sobre 

a vacinação, bem como todas as versões dos Planos Estaduais de Vacinação 

da COVID-19: https://svs.portal.ap.gov.br; 

✓ Também foi desenvolvido o Painel Coronavírus, onde podem ser 

visualizadas as taxas de ocupação de leitos intensivos e clínicos, nas redes 

pública e privada dos municípios e do Estado. Ele pode ser acessado no link: 

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

✓ No Painel Coronavírus também há o vacinômetro, com informações 

atualizadas sobre vacinas recebidas pelo estado; entregues aos municípios; e 

aplicadas na população. Também é possível visualizar a distribuição por grupo 

prioritário e por tipo de vacina; 

http://transparencia.ap.gov.br/informacoes/covid
http://painel.corona.ap.gov.br/vacina%3B
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✓ A Secom produz entrevistas, conteúdos, materiais gráficos 

relacionados ao novo coronavírus e utiliza o Portal do Governo - 

www.portal.ap.gov.br - e as mídias sociais (Instagram, Facebook, Youtube e 

WahtsApp) para divulgar as informações que também são enviadas para a 

imprensa. Além da comunicação Interna (mural, intranet, agências de notícias, 

rádio difusora, dentre outros); ações de mobilização social, campanha 

publicitária, ascom das demais secretarias; 

✓ São elaboradas sugestões de pauta à imprensa, e organiza coletiva 

e lives sobre as ações de governo relacionadas ao novo coronavírus 

- este último modelo tem sido adotado por evitar aglomerações tornando-se 

mais seguro tanto para a equipe de governo quanto para a imprensa; 

✓ Também cabe à comunicação mensurar e gerenciar as principais 

informações internas e externas referentes ao assunto, divulgando dados e 

informações oficiais para a imprensa, gestores municipais, profissionais da 

saúde e população. Além de definir porta-voz oficial, para não haver conflito de 

informações, que tenha conhecimento e experiência sobre o assunto nos 

diferentes níveis de gestão; 

✓ Outra demanda é definir plano de comunicação da campanha de 

vacinação, com informação sobre o processo de produção e aprovação de uma 

vacina, informação sobre a vacinação, os públicos prioritários, dosagens, 

dentre outros temas. 

http://www.portal.ap.gov.br/
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ANEXO I 

Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação 
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ANEXO II 

 

Resolução n.º 023/21– CIB/AP de 01 de junho de 2021 
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