
AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 
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CONJUNTA N° 05/2021 
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ASSUNTO: Informe sobre a cobertura vacinai e definick de 
critérios para priorização de Profissionais e Trabalhadores de 
Saúde do município de Manaus da Campanha de Vacinacão 
contra 	a 	Covid-19, 	conforme 	diretrizes 	estabelecidas 	pe4o 
Ministério da Saúde. 

Data: 01/02/2021 OBJETIVO: Orientar sobre a cobertura vacinal e definição de antérios 
para 	priorização 	de 	Profissionais 	e 	Trabalhadores 	de 	Saúde 	do 
município de Manaus da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Local: MANAUS 

Considerando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Cok,id-19, 
que foram definidos os grupos alvo no âmbito nacional; 

Considerando o Primeiro Informe Técnico da Campanha de Vacinação do dia 1E;i0-  '21 
que informa a disponibilidade limitada de doses de imunizantes, sendo necessária a 
defirição de grupos prioritários para a vacinação. Neste cenário os grupos de maior r sco 
para agravamento e óbito, deverão ser priorizados: trabalhadores da saúde piplica e 
privada (34% da população prevista, pessoas idosas residentes em instituição de Iccga 
permanência, pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência em instituições de longa 
permanência e indígenas aldeados), conforme estimativa populacional prevista pelo 
Ministério da Saúde; 

Considerando o Segundo Informe Técnico da Campanha de Vacinação do dia 201 '21 
que informou e destacou a situação epidemiológica do estado do Amazonas, apresettando 
o Cenário Etapa 2, Fase 1 da Campanha com a disponibilidade de 27% de vachas, do 
laboratório Astrazeneca para Trabalhadores de Saúde, conforme remessa de 
imurobiológicos repassados pelo Ministério da Saúde; 

Considerando a Resolução CIB/Am n° 004/2021 AD REFRENDUM, de 22 de janeiro de 
2021 que dispõe sobre a definição dos grupos prioritários de trabalhadores de saúde da 
Rede de Saúde da Capital e do Interior, bem como os critérios de priorização da vacinacão 
dos trabalhadores de saúde, que serão vacinados na primeira fase da Campanha c3ntra a 
Covid-19, no âmbito do Estado do Amazonas; 

Considerando a Nota Informativa n°06/2021 - CGPNI/DEIDT/SVS/MS que dispõe soe 
as orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha Nacional de Vacinacão 
contra a COVID-19. 

Considerando o Plano Operacional Estadual da Campanha de Vacinação coritra a 
Covid-19, que estabelece as ações e estratégias para a operacionalização da Vacinacão 
contra a Covid-19 no estado do Amazonas; 

Considerando que deverão participar da primeira fase da campanha de vacinacão 
contra a Covid-19, além dos grupos já descritos, os trabalhadores de Saúde que estão no 
pleno exercício das suas funções da Rede de Saúde Pública e Privada da Caprtal, 
prioritariamente, no atendimento ao paciente de Covid-19; 
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Considerando que os trabalhadores de saúde que atuam no âmbito hospitalar e 
laboratorial têm uma exposição maior ao risco de contaminação devido aos procedimentos, 
tais como, intubação/aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual, antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais 
e broncoscopias, além de uma exposição mais prolongada na assistência ao paciente de 
covid-19; 

Considerando que todos os trabalhadores de Saúde serão vacinados de acordo com a 
disponibilidade de doses repassadas pelo Ministério da Saúde e as Unidades de Saúde 
que eventualmente não forem contempladas na primeira fase da campanha deverão ser 
priorizadas, assim que houver disponibilidade de vacinas; 

Considerando as três remessas de doses de vacinas dos laboratórios 
Sinovac/Butantan e Astrazeneca/Fiocruz, enviadas pelo Ministéric da Saúde. destinadas à 
programação de vacinação de 56.618 trabalhadores de saúde, destes para c município de 
Manaus, serão contemplados 46.118 trabalhadores de saúde; 

Considerando que o envio de vacinas para o estado do Amazonas estão sendo 
realizadas de forma escalonada com programações pré-determinadas pelo Ministério da 
Saúde, conforme definidos e orientados nos Informes Técn cos da Campanha de 
Vacinação; e, 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para priorização de 
Trabalhadores de saúde para assegurar a vacinação de forma prioritária dos trabalhadores 
que atuam em unidades de maior nível e risco de exposição a Covid-19. 

A Secretaria de Estado de Saúde - SES-AM, Fundação de Vigilância em Saúde do 
Amazonas - FVS e Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, corri base nas 
determinações do Ministério da Saúde, apresentam as orientacdes a seguir: 

13.1 — Em virtude do processo de escalonamento de vacinação do grupo de trabalhadores 
de saúde, faz-se necessário estabelecer critérios de priorização pa -a assegurar a vacinação 
de unidades e serviços de maior nível de risco e exposição à Covid--  9, no âmbito dos 
diversos perfis de atendimento da rede de saúde pública e privada de Manaus, conforme 
os grupos prioritários seguintes: 
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POPULAÇÃO 
ESTIMADA 

GRUPO Definição 

Unidade de internação hospitalar adulto e 
infantil 	(hospitais, 	Fundações 	e 
maternidades), 	Pronto 	Atendimento 
(SPA/UPA), UBS preferencial COVID, 	37.653 
remoção de pacientes (terrestre, aéreo e 	(67% dos 
fluvial), SAMU, coleta, manipulação e trabalhadores) 
processamento de material biológico COVID-
19, equipe de vacinadores e investigação 
epidemiológica de campo.  
Clínicas 	 radiológicas 
(Tomografia/radiografia/ultrassonografia), 
serviço de terapia renal (trabalhadores de 	1.181 
saúde), serviços oncológicos (trabalhadores 	(2% dos 
de saúde); Equipes de Fiscalização Sanitária; 	trabalhadores) 
Intermediador* (gestão-assistência), Rede de 
Atenção Psicossocial (CAPS, CRDQ, CPER).  
Unidade Básica de Saúde, Rede de 8.160 
reabilitação 	ambulatorial 	(Covid-19), 

(14% dos 
Policlínicas, CAIC, CAIMI, Policlínicas e 

trabalhadores) 
Fundações (ambulatório) e CEMA. 

Grupo Prioritário 1 
 

Grupo Prioritário 2 
 

Grupo Prioritário 3 
 

8.054 
(14% dos 

trabalhadores) 
1.570 

(3% dos 
trabalhadores) 

" Tra )alhador da saúde que exerce atividades de articulação técnica e assistência, atuando no âmbito da gesCo e da 
assistência. 

13.2 — Com a disponibilidade de vacinação de 46.118 trabalhadcres de saúde, 
contemplados no município de Manaus é possível ampliar os critérios de priorizaçãc, 
passando de setores/níveis de exposição para grupos de unidades e serviços de saúde 
prioritários. Destinado à vacinação dos trabalhadores de saúde que atuam nessas unidades 
e serviços de saúde dos Grupos Prioritários 1, 2 e 3; e, 

13.3 - Os trabalhadores de saúde em pleno exercício de suas atividades, nos grupos 
elencados acima, apresentarão no ato da vacinação um documento que comprove qge ele 
é servidor/funciorário/terceirizado de estabelecimento de saúde, com fo:o, CPF 

Grupo Prioritário 4 
 

Clínicas 	privadas 	(multiprofissional), 
drogarias/farmácia (profissional de saúde). 

Grupo Prioritário 5 Sedes Administrativas das secretarias de 
saúde, Complexo Regulador. 
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preenchimento da Autodeclaração de Vínculo Empregatício, disponibilizadD em cada local 
de 	votação,  quando não detecta to em I.  ta nominal eni:aminhadas pelos, 
Estabelecimentos de Saúde a SES-A e reenc minhadas ao PNI-Manaus 

CRISTIAN FER NI à DES COSTA, 
Diretor Presidente da FVS AM, em exercício. 

SHÁDIA HUSSAMI HAUACHE FRAXE, 
Secretária Municipal de Saúde. 

ü\\( 
MARCELLUS JOSÉ,BARROSO CAMPÊLO, 

Secretário de Éstado da Saúde. 
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