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APRESENTAÇÃO 

 

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

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

(DEVS) e Unidade de Imunobiológicos (UI), recebeu do Ministério da Saúde 

(MS), em janeiro de 2021, de forma gradual, as vacinas contra a COVID-19. O 

Governo do Estado do Amapá garantiu toda a lógica de segurança, com 

escolta realizada pelos agentes da Polícia Federal, na condução rápida para a 

UI, onde foram adequadamente armazenadas. O início da distribuição das 

doses das vacinas aos dezesseis municípios do Estado, foi de forma rápida e 

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

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

recomendações descritas nos primeiros informes técnicos emitidos pelo MS a 

partir do dia 18/01/2021. Na ocasião, a vacinação foi destinada aos 

trabalhadores da saúde que estão na linha de frente dos centros de 

atendimento às pessoas com COVID-19, pessoas idosas residentes em 

instituições de longa permanência (institucionalizadas), população indígena que 

vive em terras indígenas homologadas e não homologadas, em conformidade 

com os cenários de disponibilidade da vacina e seguirão conforme os informes 

liberados a cada lote de vacina.  

Até o momento, existem 2 vacinas COVID-19 com aprovação para uso 

emergencial no Brasil. Algumas definições contidas neste plano são dinâmicas, 

condicionadas às características e disponibilidade das vacinas aprovadas para 

o uso emergencial, e precisarão ser ajustadas como, por exemplo, adequação 

dos grupos prioritários, população-alvo, capacitações e estratégias para a 

vacinação. 

Esta 3ª versão do plano apresenta diretrizes gerais da Campanha 

Nacional de Vacinação contra a Covid-19, de forma que especificidades e 

alterações de cenários, conforme disponibilidade de vacinas, serão informadas 

e divulgadas por meio de Informes Técnicos da Campanha Nacional de 

Vacinação, divulgados oportunamente pelo Programa Nacional de 

Imunizações. 

 



6 
 

 

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. 

O contexto de pandemia e de emergência global reforçou a urgência do 

desenvolvimento de vacinas para esta doença, num esforço de convergência 

sem precedentes da comunidade científica global. É reconhecido por todos que 

o desenvolvimento e disponibilização de vacinas eficazes e seguras são 

elementos essenciais para o controle da pandemia. 

De acordo com o panorama da OMS, atualizado em 12 de janeiro de 

2021, existem 173 vacinas COVID-19 candidatas em fase pré-clínica de 

pesquisa e 63 vacinas candidatas em fase de pesquisa clínica, das quais 20 

encontram-se na fase III de ensaios clínicos. Mediante busca mundial de uma 

vacina COVID-19, o governo brasileiro viabilizou crédito orçamentário 

extraordinário em favor do Ministério da Saúde, para garantir ações 

necessárias à produção e disponibilização de vacinas COVID-19 à população 

brasileira. Por se tratar de uma busca mundial pela tecnologia, produção e 

aquisição do imunobiológico, a disponibilidade da vacina é inicialmente 

limitada. Considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina faz-se 

necessária a definição de grupos prioritários para a vacinação. Neste cenário 
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os grupos de maior risco para agravamento e óbito deverão ser priorizados. 

Além disso, no contexto pandêmico que se vive, com a grande maioria da 

população ainda altamente suscetível à infecção pelo vírus, também é 

prioridade a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços 

de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. 

Ante ao exposto foram elencadas as populações como grupos 

prioritários para vacinação, descritas no Anexo II. 

Nessa perspectiva, o estado do Amapá apresenta atualização no seu 

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

continuação da campanha de vacinação de forma segura e eficaz, atendendo 

todas as recomendações nacionais. A Nota Informativa Nº 13/2021-

CGPNI/DEIDT/SVS/MS dispõe sobre orientações técnicas relativas a 

continuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, 

apresenta a população-alvo e grupos prioritários para vacinação e a otimização 

dos recursos existentes para operacionalização da vacinação nos municípios e 

trouxe novo quantitativo de doses da vacina Sinovac/Butantan a ser distribuído 

aos 16 municípios, para iniciar a vacinação de Idosos com idade a partir de 85 

anos. O Terceiro Informe Técnico da CGPNI/DEIDT/SVS/MS, dispõe sobre 

orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Covid-19, e traz novo quantitativo de doses das vacinas 

Sinovac/Butantan e AstraZeneca/Fiocruz, a ser distribuído aos 16 municípios 

do Estado, assim, nessa pauta, foram priorizadas pessoas de 80 a 84 anos 

(24%, D1 e D2), e 8% dos trabalhadores de saúde (D1). 

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

Ministério da Saúde as informações referentes aos cronogramas, quantitativos 

e laboratórios produtores serão comunicados aos Municípios por meio de Nota 

Técnica. 
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2. OBJETIVOS DA VACINAÇÃO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da 

vacinação contra a covid-19 no estado do Amapá. 

2.2 Objetivos Específicos 

  Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação;  

 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, após o recebimento do MS; 

 Instrumentalizar os municípios para vacinação contra a covid-19. 

3. POPULAÇÃO-ALVO  

O Plano Estadual de Vacinação foi baseado no Plano Nacional de 

Vacinação, desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações em 

cooperação com o comitê de especialistas da Câmara Técnica, baseado em 

princípios similares aos estabelecidos pela OMS, bem como nas considerações 

sobre a viabilização operacional das ações de vacinação. O plano opta pela 

priorização de: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção 

dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, 

seguido da proteção dos indivíduos com maior risco de infecção e a 

preservação do funcionamento dos serviços essenciais.  

Neste cenário, foram eleitas as seguintes populações como grupos 

prioritários para vacinação: pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, 

pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas vivendo em terras 

indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais; povos e 

comunidades tradicionais ribeirinhas; povos e comunidades tradicionais 

quilombolas, pessoas de 60 a 74 anos, pessoas com comorbidades (Anexo I), 

pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situação de rua, 

população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de 

liberdade, trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, 
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ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA), trabalhadores da 

educação do ensino superior, forças de segurança e salvamento, forças 

armadas, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, 

trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, trabalhadores de 

transporte aéreo, trabalhadores de transporte aquaviário, caminhoneiros, 

trabalhadores portuários, trabalhadores industriais (Anexo II). 

Destaca-se que há intenção de oferta da vacina COVID-19 a toda a 

população brasileira, e, por conseguinte, à população amapaense, de maneira 

escalonada considerando primeiramente a proteção dos grupos vulneráveis e a 

manutenção dos serviços essenciais, a depender da produção e 

disponibilização das vacinas. O Anexo III apresenta as estimativas 

populacionais dos grupos elencados como prioritários para a Campanha 

Nacional de Vacinação contra a covid-19, no Estado do Amapá, por Município. 

As ações já realizadas desde o início da campanha encontram- se no 

Anexo IV. Cabe ressaltar que é de interesse do PNI e do Ministério da Saúde 

ofertar a vacina COVID-19 a toda a população brasileira, a depender da 

produção e disponibilização das vacinas.  

   

 O estado do Amapá iniciou a campanha nacional de vacinação contra a 

COVID-19 em 19 de janeiro de 2021, com um total de 31.000 mil doses da 

vacina Sinovac, (Butantan) 1ª e 2ª doses. A partir do dia 08 de fevereiro deste 

ano foram disponibilizadas a segunda dose para todos os municípios e DSEI, 

junto com a distribuição do 4º lote da vacina. Em 23 de fevereiro um novo lote 

foi disponibilizado para o estado do Amapá. De acordo com o quantitativo 

disponibilizado para a campanha de vacinação foram incorporados os 

seguintes grupos prioritários:  

 88% dos trabalhadores da saúde que constam como prioridades;  

 100 % dos idosos com idade a partir de 90 anos; 

 100% dos idosos com idade acima de 85 a 89 anos; 

 24% dos idosos com idade entre 80 e 84 anos. 

 

 Considerando a dimensão da categoria dos trabalhadores de saúde 

(20.771), foi necessário um ordenamento de priorização desse estrato 

populacional, a fim de atender TODOS os trabalhadores da saúde com a 
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vacinação, sendo facultado ao Estado e Municípios a possibilidade de adequar 

a priorização conforme a realidade local, a serem pactuadas na esfera bipartite, 

segundo Informe Técnico do MS em 23/01/2021. Segue abaixo a orientação de 

priorização da categoria dos trabalhadores de saúde que foram estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde e realinhados/pactuados em reunião da CIB no dia 

05/02/2021 (Anexo V). 

 

 Equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na 

vacinação; 

 Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da 

urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na 

atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de covid-19;  

 Demais trabalhadores de saúde. 

 
4. META DE VACINAÇÃO  
 

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

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

fundamental alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais. Para tanto, 

todos os esforços devem estar voltados para vacinar toda a população alvo. 

Portanto, o Programa Nacional de Vacinação (PNI) estabeleceu como meta, 

vacinar ao menos 90% da população alvo de cada grupo, uma vez que é de 

se esperar que uma pequena parcela da população apresente contraindicações 

à vacinação. 

 

5. ESPECIFICAÇÃO DAS VACINAS  

 

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

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

a vacina proveniente das Farmacêuticas Sinovac/Butantan e 

AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz)/Serum Índia - COVID-19 (recombinante) (Quadro 1).  
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Quadro 1: Especificação da Vacina COVID-19: Sinovac/Butantan e 

AstraZeneca/Fiocruz, Brasil, 2021 

 Sinovac/Butantan AstraZeneca/Fiocruz 

Plataforma  Vírus inativado Vacina covid-19 (recombinante) 

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

Forma farmacêutica  Suspensão injetável Suspensão injetável 

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

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

Via de administração  IM (intramuscular) IM (intramuscular) 

Esquema 
vacinal/intervalos  

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

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

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

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

Prazo de validade e 
conservação  

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

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

Validade após abertura 
do frasco  

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

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

Eficácia 
2 doses com intervalo de 2 a 
4 semanas 

2 doses com intervalo de 12 
semanas 

estudos de 
soroconversão da 
vacina  

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

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

Outras informações 

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

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

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

 

6. CONSERVAÇÃO DA VACINA 

 

 Para garantir a potência das vacinas COVID-19, é necessário mantê-las 

em condições adequadas de conservação, com temperatura controlada, e em 
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conformidade com as orientações do fabricante e aprovação pela Anvisa. A 

exposição acumulada da vacina a temperaturas fora das preconizadas, ou 

diretamente à luz, em qualquer etapa da cadeia, gera uma perda de potência 

que não poderá ser restaurada. As vacinas deverão ser acondicionadas em 

temperatura de +2ºC a +8ºC nas câmaras frias/refrigeradas. Referente a 

preparação da caixa térmica, essa deverá obedecer às recomendações já 

definidas no Manual de Normas e Procedimentos para vacinação disponível no 

link:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinac

ao.pdf 

 

ATENÇÃO 

A vacina Sinovac/Butantan contém adjuvante de alumínio. Quando expostas à 

temperatura inferior à 0°C poderá ter perda de potência em caráter permanente. 

Dados os conhecimentos técnicos acerca do produto orienta-se extremo rigor de 

monitoramento da temperatura, evitando quaisquer variações fora da faixa de controle. 

 

 

7. ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS 
 

 Nesse primeiro momento, recomenda-se realizar a vacinação com 

equipes volantes, nos próprios serviços de saúde priorizados para a vacinação 

(serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção 

básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos 

e confirmados de covid-19), Instituições de Longa Permanência de Idosos, 

residências inclusivas de pessoas com deficiência e em terras indígenas. Para 

otimizar o tempo e não perder oportunidades, ao vacinar os idosos e as 

pessoas com deficiência, institucionalizados, é importante também incluir os 

trabalhadores de saúde que fazem parte do corpo técnico dessas instituições. 

 Para saber sobre procedimentos para a administração das vacinas, 

recomenda-se acessar o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, 

disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimen 

tos_vacinacao.pdf. 
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8. CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS 

 

 Considerando as vacinas já contratualizadas pelo Ministério da Saúde 

até o momento, a continuidade da campanha será realizada com as vacinas 

AstraZeneca/Fiocruz e Sinovac/Butantan. A priorização da população alvo 

segue a sequência dos grupos prioritários relacionados no Plano 

Nacional para Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em 

percentuais compatíveis com os quantitativos recebidos a partir dos 

laboratórios. Os Anexos I, II , III e IV fazem referência à população-alvo 

indicada para vacinação e a distribuição das doses de vacina COVID-19, 

considerando o total de doses disponíveis. No decorrer da Campanha, o MS 

objetiva manter o maior alcance da população. Assim, adotou-se inicialmente 

estratégia de esquema de vacinação com perda operacional de 5% (com 

revisão continuada em tempo real), conforme segue: 

 

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

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

entre doses dessa vacina é de 2 a 4 semanas. 

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

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

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

do esquema. Posteriormente, será encaminhada segunda dose (D2) 

para completar o esquema com esta vacina. 

 

ATENÇÃO: 

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

ambas as vacinas, respeitando os intervalos preconizados. 

  

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

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

orientações regulatórias (Guia n°42/ANVISA), a distribuição das vacinas foi 

realizada por cartucho fechado (embalagem secundária), implicando no 



14 
 

 

arredondamento do total destinado à cada Estado, conforme fator de 

embalagem: 

 

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

200 doses. 

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

50 frascos, 500 doses. 

 

 O Ministério da Saúde reitera que, à medida em que os laboratórios 

disponibilizarem novos lotes de vacina, novas grades de distribuição e 

cronogramas de vacinação dos grupos prioritários serão orientados pelo 

Programa Nacional de Imunizações, conforme previsto no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e disponibilizados em 

Notas Informativas (NI). 

 Considerando os critérios e os procedimentos extraordinários e 

temporários para a aplicação de excepcionalidades a requisitos específicos de 

rotulagem e bulas de medicamentos, em virtude da emergência de saúde 

pública internacional decorrente do novo Coronavírus, previstos na Resolução 

da Diretoria Colegiada RDC n°400 de 21 de julho 2020, as vacinas seguem 

sem as bulas. As bulas traduzidas dessas vacinas, Sinovac/Butatan e 

AstraZeneca/Fiocruz estão disponibilizadas nos sites dos Laboratórios, 

Butantan e Fiocruz, respectivamente, e no site da Anvisa. 

 

9. RECOMENDAÇÕES SOBRE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA DE 

PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO DA COVID-19 NAS AÇÕES DE 

VACINAÇÃO. 

 

 Considerando o atual cenário de transmissão comunitária da covid-19 

em todo território nacional, faz-se necessária a manutenção das medidas não 

farmacológicas de prevenção à transmissão do vírus. Durante o momento da 

campanha, vários formatos de organização do processo de trabalho das 

equipes podem ser admitidos com intuito de vacinar o maior número de 

pessoas entre o público alvo estabelecido neste plano e, ao mesmo tempo, 

evitar aglomerações.  Nesse sentido, é muito importante, na medida do 
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possível, que as Secretarias Municipais de Saúde e a rede de serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS)/ Estratégia Saúde da Família (ESF) 

estabeleçam parcerias locais com instituições públicas a fim de descentralizar a 

vacinação para além das Unidades da APS. Possíveis parceiros podem ser os 

serviços de assistência social, a rede de ensino, as Forças Armadas, os 

centros de convivência, entre outros. No âmbito da APS, sugere-se as 

seguintes estratégias que podem ser adotadas isoladamente ou de forma 

combinada pelos serviços:  

 

 Articular e organizar a APS mantendo, quando possível e necessário, 

horário estendido, a fim de aumentar a oferta de vacinação para horários 

alternativos, como hora do almoço, horários noturnos e finais de semana. 

Nesse sentido, unidades com mais de uma equipe podem se organizar 

em escalas de trabalho flexíveis a fim de garantir o quantitativo de 

profissionais necessários para assegurar acesso da população à vacina 

durante todo o horário de funcionamento do serviço. Nesse cenário, faz-

se necessário dimensionar o quantitativo de vacinas, incluindo a demanda 

estimada nos horários estendidos; 

 Se necessário, buscar parcerias com cursos de graduação da área da 

saúde com o objetivo de ter equipes de apoio adicional às estratégias de 

vacinação; 

 Como a vacinação ocorrerá principalmente durante a semana, é 

importante organizar os serviços de modo que a vacinação não 

prejudique os demais atendimentos na APS, incluindo a vacinação de 

rotina. Sugere-se, quando possível, a reserva de um local específico na 

unidade de saúde para administração das vacinas da campanha; 

 Realizar triagem rápida, preferencialmente no momento de 

identificação/cadastro do usuário, para identificar pessoas com sinais e 

sintomas de doença respiratória e síndrome gripal, as quais não deverão 

ser vacinadas. As mesmas devem ser redirecionadas para o atendimento 

em saúde; 
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 Realizar triagem rápida para identificar pessoas com contraindicações à 

vacinação ou com necessidade de precauções adicionais, conforme 

descrito no tópico específico deste informe; 

 Se necessário, realizar vacinação extramuros de acordo com as 

especificidades dos grupos elencados para vacinação; 

 Realizar vacinação domiciliar para aqueles com dificuldade de locomoção: 

idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outros; 

 Avaliar a viabilidade da utilização da estratégia de vacinação nos serviços 

de saúde priorizados para a vacinação, instituições de longa permanência 

de idosos e de pessoas com deficiência (incluindo seus trabalhadores) e 

aldeias indígenas. 

 

9.1 Na unidade de saúde e locais de vacinação 

 

 Fixar cartazes para comunicação à população sobre as medidas de 

prevenção e controle (etiqueta respiratória), sinais e sintomas de 

síndrome gripal e outras informações sobre a covid-19; 

 Organizar os serviços conforme protocolos locais de prevenção da covid-

19 e/ou manuais do Ministério da Saúde para a porta de entrada dos 

atendimentos na UBS e para os locais de vacinação; 

 Disponibilizar locais para higienização das mãos ou ofertar dispenser com 

álcool em gel na concentração de 70%, para facilitar a higienização das 

mãos dos profissionais e da população que buscar a vacinação em locais 

de destaque, 

 Sempre que possível utilizar sistema de agendamento para evitar 

acúmulo de pessoas na fila de espera; 

 Aumentar a distância nas filas, entre uma pessoa e outra (no mínimo um 

metro). 

 Sugere-se, para tanto, a marcação de distanciamento físico no chão para 

orientar a distância entre as pessoas na fila; 

 Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e 

banheiros com solução de água sanitária e a desinfecção de fômites e 

superfícies com álcool a 70%; 
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 Manter comunicação frequente com a equipe de vigilância em saúde do 

Município para organização do fluxo de rastreamento e monitoramento 

dos casos suspeitos de COVID -19. 

 

9.2 Uso de equipamentos de Proteção individual 

 

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos 

trabalhadores de saúde envolvidos na Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Covid-19, tem como objetivo a proteção destes trabalhadores, bem 

como a segurança dos indivíduos que serão atendidos pela vacinação. 

Nesse sentido, seguem abaixo as orientações: 

 

 EPI obrigatórios durante a rotina de vacinação: 

-Máscara cirúrgica: obrigatória durante todo o período de vacinação, 

prevendo-se a troca, sempre que estiver suja ou úmida. 

 EPI recomendados durante a rotina de vacinação: 

 Proteção ocular: Protetor facial (face shield) ou óculos de proteção; 

 Avental descartável para uso diário ou avental de tecido higienizado 

diariamente; 

 EPI com possibilidade de uso eventual (somente para situações 

específicas): 

 Luvas: Não está indicada na rotina de vacinação. Dispor de quantitativo 

na unidade somente para indicações específicas: vacinadores com 

lesões abertas nas mãos ou raras situações que envolvam contato com 

fluidos corporais do paciente. Se usadas, devem ser trocadas entre os 

pacientes, associadas à adequada higienização das mãos. 

 

10.  FARMACOVIGILÂNCIA / VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS 

VACINAÇÃO (EAPV) 

 

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

contar com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do 

produto e dar resposta rápida a todas as preocupações da população 
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relacionadas às vacinas. Estas atividades requerem notificação e investigação 

rápida e adequada do evento ocorrido. 

 Os três principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV 

são: detecção, notificação e busca ativa de novos eventos; investigação 

(exames clínicos, exames laboratoriais etc.) e classificação final de 

causalidade. Usualmente recomenda-se a notificação de todos EAPV graves 

para as vacinas de uso rotineiro no PNI bem como surtos de eventos adversos 

leves. 

 No entanto, considerando a introdução das vacinas COVID-19 e a 

necessidade de se estabelecer o perfil de segurança das mesmas, orienta-se 

que, TODOS os eventos, não graves ou graves, compatíveis com as definições 

de casos, estabelecidas nos documentos abaixo, bem como os erros de 

imunização e problemas com a rede de frio, deverão ser notificados no e-SUS 

notifica disponível no link https://notifica.saude.gov.br/. 

 

 Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação 

4ª Edição, 2020 (disponível em  

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

manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_vacinacao_4ed.pdf ) 

 Protocolo de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-

Vacinação para a estratégia de vacinação contra o vírus SARS-CoV2 

(Covid19), Ministério da Saúde, 2020 (acesso disponível em 

https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategi_vaci

nacao_covid19.pdf), 

  

 A Unidade de Imunobiológicos do estado, recomenda especial atenção 

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

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

Eventos Adversos de Interesse Especial (EAIE), que estão devidamente 

descritos no Protocolo de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Eventos 

Adversos Pós-Vacinação para a estratégia de vacinação contra o vírus 

SARS-CoV-2 (Covid19). 

 É importante destacar que as notificações deverão primar pela qualidade 

no preenchimento de todas as variáveis contidas no formulário de 

https://notifica.saude.gov.br/
http://bvsms.saude/
https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2020/dezembro/21/estrategi
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notificação/investigação de EAPV do PNI, com o maior número de informações 

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

vacinas, desenvolvidas por diferentes plataformas, é imprescindível o cuidado 

na identificação do tipo de vacina suspeita de provocar o EAPV, como número 

de lote e fabricante. 

 A notificação de queixas técnicas das vacinas COVID-19 autorizadas 

para uso emergencial temporário, em caráter experimental, deve ser realizada 

no Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - Notivisa, disponível em 

versão eletrônica no endereço: 

https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmlogin.asp. 

 Ressalta-se que caberá aos Municípios, Estados e Distrito Federal a 

orientação e determinação de referências e contrarreferências, em especial 

para o atendimento especializado terciário no processo de uma vigilância ativa 

estruturada. 

 

10.1 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 
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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. 

 

10.2 Grupos Especiais 

 

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. 

 Para as mulheres, pertencentes a um dos grupos prioritários, que se 

apresentem nestas condições (gestantes, lactantes ou puérperas), a 

vacinação poderá ser realizada após avaliação cautelosa dos riscos e 

benefícios e com decisão compartilhada, entre a mulher e seu médico 

prescritor. 

 As gestantes e lactantes devem ser informadas sobre os dados de eficácia 

e segurança das vacinas conhecidos assim como os dados ainda não 

disponíveis. A decisão entre o médico e a paciente deve considerar: 

• O nível de potencial contaminação do vírus na comunidade; 

• A potencial eficácia da vacina; 

• O risco e a potencial gravidade da doença materna, incluindo os efeitos 

no feto e no recém-nascido e a segurança da vacina para o binômio 

materno-fetal. 

• 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 e lactantes, 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. 



21 
 

 

• Caso opte-se pela vacinação das lactantes o aleitamento materno não 

deverá ser interrompido. 

• A vacinação inadvertida das gestantes (sem indicação médica) deverá 

ser notificada no sistema de notificação e-SUS notifica como um “erro de 

imunização” para fins de controle e monitoramento de ocorrência de 

eventos adversos. 

• Eventos adversos que venham a ocorrer com a gestante após a 

vacinação deverão ser notificados no e-SUS notifica, bem como 

quaisquer eventos adversos que ocorram com o feto ou com o recém-

nascido até 6 meses após o nascimento. 

 

10.3 Uso de antiagregantes plaquetários e Anticoagulantes orais e 

vacinação 

 

• Os antiagregantes plaquetários devem ser mantidos e não implicam em 

impedimento à vacinação. O uso de injeção intramuscular em pacientes 

sob uso crônico de antiagregantes plaquetários é prática corrente, 

portanto considerado seguro. 

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

varfarina, apixabana, dabigatrana, edoxabana e rivaroxabana – com 

vacinas. Portanto deve ser mantida conforme a prescrição do médico 

assistente. Dados obtidos com vacinação intramuscular contra Influenza 

em pacientes anticoagulados com varfarina mostraram que esta via foi 

segura, sem manifestações hemorrágicas locais de vulto. A comparação 

da via intramuscular com a subcutânea mostrou que a primeira é segura 

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

pode ser administrada o mais longe possível da última dose do 

anticoagulante direto. 

 

10.4 Pacientes Portadores de Doenças Reumáticas Imunomediadas 

(DRIM) 

• 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 
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sobre a vacinação em pacientes com DRIM deve ser individualizada, 

levando em consideração a faixa etária, a doença reumática autoimune 

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

comorbidades, devendo ser sob orientação de médico especialista. A 

escolha da vacina deve seguir as recomendações de órgãos sanitários 

e regulatórios, assim como a disponibilidade local. 

10.5 Pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes     

imunossuprimidos 

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

nesta população. No entanto, considerando as plataformas em questão 

(vetor viral não replicante e vírus inativado) é improvável que exista 

risco aumentado de eventos adversos. ❖ A avaliação de risco 

benefício e a decisão referente à vacinação ou não deverá ser 

realizada pelo paciente em conjunto com o médico assistente, sendo 

que a vacinação somente deverá ser realizada com prescrição médica. 

 

 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; 

 

11. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

O monitoramento e análise dos dados de cobertura vacinal, 

movimentação de imunobiológicos e acompanhamento das campanhas de 

vacinação serão realizados por meio dos relatórios disponíveis no SIPNI. Além 

disso, será monitorado os vacinados, a partir de um módulo específico nominal, 

para cadastro de cada cidadão com a indicação da respectiva dose 

administrada (Laboratório e lote). 

 

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

modalidade de registro garante o reconhecimento do cidadão vacinado pelo 

número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cartão Nacional de Saúde 

(CNS), a fim de possibilitar o acompanhamento das pessoas vacinadas, evitar 

duplicidade de vacinação, e identificar/monitorar a investigação de possíveis 

EAPV. 

Os registros das doses aplicadas deverão ser realizados no Sistema de 

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

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

Dados em Saúde (RNDS). 

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

funcionam no âmbito da APS, os registros das doses aplicadas poderão ser 

feitos no e-SUS AB, por meio da Coleta de Dados Simplificada - modalidade 

CDS. Essas salas farão registros offline e depois submeterão seus registros 

para o servidor assim que a conexão com a internet estiver disponível, no 

prazo máximo de 48 horas. 

Da mesma forma, as salas de vacina que ainda não estão 

informatizadas e/ou não possuem uma adequada rede de internet disponível, 

ou mesmo as unidades em atividades de vacinação extramuros durante a 

campanha, deverão realizar os registros de dados nominais e individualizados 

em formulários, para posterior registro no sistema de informação em até 48 

horas. 

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

CNES - Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do vacinado; Data de 

nascimento; Nome da mãe; Sexo; Grupo prioritário; Data da vacinação; Nome 

da Vacina/fabricante; Tipo de Dose; e Lote/validade da vacina. 

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

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

pelo próprio cidadão no Aplicativo ConecteSUS. 

Estabelecimentos de saúde público ou privado com sistema de 

informação próprio ou de terceiros deverão providenciar o registro de 

vacinação de acordo com o modelo de dados do Módulo de Campanha Covid-

19, disponível no Portal de Serviços do Ministério da Saúde, no link: 

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



24 
 

 

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/, contendo diferentes relatórios, gráficos e 

mapas. 

 

11.2 O registro da movimentação da Vacina 

 

 A fim de garantir a rastreabilidade dos imunobiológicos adquiridos e 

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

movimentação de imunobiológico do SI-PNI, onde de forma automática, por 

meio de seleção disponível em lista suspensa, o usuário incluirá o lote, 

laboratório e quantidade de imunobiológico na entrada do produto de cada uma 

das unidades. A saída será selecionável e classificável com possibilidade da 

indicação de saída por consumo (doses utilizadas), transferência para outra 

unidade, ou ainda por perda física (quebra do frasco; falta de energia; falha do 

equipamento; validade vencida, procedimento inadequado; falha de transporte; 

outros motivos), seguindo o padrão usualmente utilizado pelas unidades. 
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ANEXO I 
Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação 

contra a covid-19 

 
Grupo de comorbidades 

 
Descrição 

Diabetes melitus 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 metas 
recomendadas 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 arterial 
estágio 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 LOA 
e/ou comorbidade 

PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na 
presença de lesão em órgão-alvo (LOA) 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 York Heart 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/ou sistólica, 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; pericardite crônica; 
cardiopatia reumática 

Doenças da Aorta, dos 
Grandes Vasos e Fístulas 
arteriovenosas 

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos 

Arritmias cardíacas Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada 
(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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Próteses valvares e 
Dispositivos cardíacos 
implantados 

Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos 
cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, 
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 síndrome nefrótica. 

Imunossuprimidos Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas 
vivendo com HIV e CD4 <350 células/mm3; 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 individuos em uso de imunossupressores ou com 
imunodeficiências primárias. 

Anemia falciforme Anemia falciforme 

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 

Síndrome de down Trissomia do cromossomo 21 
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ANEXO II 
Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação 
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ANEXO III 
Estimativas Populacionais de Grupos Prioritários para a Campanha de 
vacinação contra a Covid-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Municípios

Pessoas com 

60 anos ou 

mais 

institucionali

zadas

Povos 

Indígenas 

Vivendo 

em Terras 

Indígenas

Trabalhadores 

da Saúde

Pessoas de 

80 a 89 

anos ou 

mais

Pessoas de 

90 anos ou 

mais

Povos e 

Comunidad

es

Tradicionais 

Ribeirinha

Povos e 

Comunidad

es

Tradicionais 

Quilombola

Pessoas de 

75 a 79 

anos

Pessoas de 

70 a 74 

anos

Pessoas de 

65 a 69 

anos

 Pessoas 

de 60 a 64 

anos

Pessoas 

com 

Deficiência

s 

Permanen

te Grave

População 

Privada de 

Liberdade

Forças 

Armadas

Trabalhad

ores de 

Educação 

do Ensino 

Básico

Trabalhad

ores de 

Educação 

do Ensino 

Superior

Total Geral

Serra do Navio - - 153                 22             5               -             - 40             52             93             165           229           -            - 105 0 864

Amapá - - 213                 70             18             -             - 77             106           157           254           257           -            - 138 0 1.289

Pedra Branca do Amapari - 616           400                 73             19             -             - 93             148           235           357           365           -            - 247 0 2.553

Calçoene - - 235                 58             15             -             95                68             114           206           336           248           -            - 161 0 1.536

Cutias - - 138                 41             10             -             - 38             61             105           127           86             -            - 103 0 709

Ferreira Gomes - - 185                 53             14             -             - 60             97             145           220           335           -            - 155 0 1.264

Itaubal - - 75                   48             12             -             110             44             71             93             152           64             -            - 155 0 824

Laranjal do Jari - - 1.211              287           73             -             50                369           494           822           1.232       2.027       -            - 771 0 7.336

Macapá 76 - 12.336           3.630       925           412            6.044          3.922       5.627       9.126       13.270     15.249     2.731       1.188       5.795 3.070 83.401

Mazagão - - 443                 157           40             -             1.191          212           220           351           509           660           -            - 408 0 4.191

Oiapoque - 4.980       443                 65             17             -             187             98             148           292           559           563           21             11             547 0 7.931

Porto Grande - - 371                 111           28             -             42                150           206           356           560           771           -            - 385 0 2.980

Pracuúba - - 91                   27             7               -             - 28             44             77             87             125           -            - 78 0 563

Santana 80 - 4.016              965           246           -             780             1.118       1.485       2.251       3.053       4.571       -            79             1.749 70 20.462

Tartarugalzinho - - 235                 126           32             351            39                152           238           397           489           578           -            - 263 0 2.900

Vitória do Jari - - 226                 120           30             1.675         79                129           183           279           351           661           -            - 245 0 3.979

ESTADO 156 5.596 20.770 5.853 1.491 2.438 8.617 6.598 9.294 14.985 21.721 26.789 2.752 1.278 11.305 3.140 142.783
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ANEXO IV 
Doses de vacinas distribuidas e aplicadas dos grupos prioritários para 

vacinação, por Município. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municípios População 

alvo

Doses 

distribuídas

1a dose 

aplicada

2a dose 

aplicada

% de 

cobertura (1ª 

dose)

% de 

cobertura (2ª 

dose)

Amapá 275 350 198 76 72% 28%

Calçoene 287 380 234 101 82% 35%

Cutias do Araguari 174 234 158 74 91% 43%

Ferreira Gomes 233 314 199 50 85% 21%

Itaubal 117 160 71 37 61% 32%

Laranjal do Jari 1.464 1.674 1.011 174 69% 12%

Macapá 15.615 18.840 13.625 166 87% 1%

Mazagão 582 668 341 0 59% 0%

Oiapoque 501 594 287 44 57% 9%

Pedra Branca do Amapari 465 504 328 61 71% 13%

Porto Grande 469 676 249 119 53% 25%

Pracuúba 115 160 103 27 90% 23%

Santana 4.998 5.440 2.428 616 49% 12%

Serra do Navio 172 248 122 59 71% 34%

Tartarugalzinho 346 400 248 53 72% 15%

Vitória do Jari 331 358 257 25 78% 8%

Total Estado 26.144 31.000 19.859 1.682 76% 6%

SOMA DOS GRUPOS 
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ANEXO V 
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ANEXO VI  


