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Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 034/2021 - Gongogi,

11 de fevereiro de 2021.

“Dispõe sobre as novas medidas de
flexibilização para bares, restaurantes, lanchonetes,
festejos, academias e eventos durante o período de
pandemia do COVID-19 após início de imunização.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GONGOGI, do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais e considerando o início da imunização da população assim como e o controle momentâneo do índice de
transmissão do COVID-19 no município,

D E C R E T A:
Art. 1º - Continuam determinados o distanciamento social e o uso compulsório de
máscara facial de proteção, por qualquer pessoa nas ruas, praças, locais e bens públicos, nos
transportes públicos, táxis, moto táxis, automóveis, motocicletas e congêneres, ainda que
particulares, bem como em quaisquer estabelecimentos comerciais, bancários e demais, no
exercício do labor em ambientes compartilhados públicos ou privados, no âmbito de todo o
território do município de Gongogi, em virtude da emergência em saúde pública de
importância nacional e internacional proveniente da pandemia do COVID-19.

Art. 2º - Fica a cargo da Sec. Municipal de Administração e da Sec. Municipal de
Saúde, emitir orientações às pessoas no que diz respeito à importância do uso da máscara
facial de proteção, como meio de proteção pessoal e social, do distanciamento social, e do
perigo de disseminação do vírus através de aglomerações, festejos e etc mesmo com o início
da imunização.

Art. 3º - Fica decretado, por tempo indeterminado, a suspensão dos festejos,
encontros, ou de qualquer outra natureza com mais de 20 pessoas, deste município.

Art. 4º - Fica permitido bares, restaurantes, lanchonetes e similares funcionar
mantendo o distanciamento de 1 metro por mesa e limitando até 04 pessoas, disponibilizar no
interior do estabelecimento e em cada mesa álcool em gel, todos os funcionários dos
estabelecimentos comercias permanecer fazendo o uso de mascara em sua jornada de
trabalho.
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Art. 5º - Fica liberado os jogos de futebol eventos esportivos e similares em todo o
município.
Art. 6º - Fica liberado atividades físicas em academias e similares em todo o
município desde que se mantenha o distanciamento de 1 metro entre os usuário, disponibilizar
álcool em gel na entrada e no interior do estabelecimento, assim como disponibilizar água e
sabão liquido para lavagem das mãos e toalhas descartáveis para secagem, fazer uso de
mascara de todos os profissionais em sua jornada de trabalho assim como os usuários no
momento de suas atividades físicas, manter ambiente arejado com janelas abertas, fica
proibida e realização das atividades físicas nas academias sem o uso de mascara.
Art.7º - A inobservância e descumprimento do presente Decreto sujeitará o infrator
a ser notificado e podendo chegar a ser penalizado com a suspenção do serviço e a interdição
do estabelecimento pelo período de até 07 (sete) dias em caso de reincidência, por deixar de
executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem a prevenção e
combate ao Novo Coronavirus.

Art.8º - OS TERMOS DE RESTRIÇÕES DOS DECRETOS ANTERIORES
CONTINUAM EM VIGÊNCIA.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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1. INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019, com a eclosão da epidemia pelo novo coronavírus,
em Wuhan, na China, e diante do risco de rápida disseminação para outros países,
instituiu-se alerta internacional para uma possível pandemia, que veio a ser
confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em março de 2020.
O SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19, é transmitido de forma eficaz
entre humanos, podendo provocar doença respiratória aguda e grave. Sua
transmissão

ocorre

entre

pessoas,

principalmente

por

meio

de

gotículas

respiratórias, mas também pode ocorrer através do contato com objetos e
superfícies contaminadas.
Aproximadamente 80% das pessoas infectadas apresentam doença leve,
enquanto 15% podem evoluir para um quadro grave e 5% apresentar doença crítica,
evoluindo para óbito. A literatura aponta que a gravidade da doença está associada
à idade avançada e à presença de comorbidades. Além de requerer mudanças
radicais de comportamento, nos níveis individual e comunitário, a Covid-19 tem
exigido respostas rápidas no que se refere a ações preventivas, ampliação e
aquisição de insumos e leitos hospitalares, redimensionamento de recursos
humanos em saúde, dentre outras estratégias de controle.
No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em 26 de fevereiro de
2020, no Estado de São Paulo. Na Bahia, o primeiro caso autóctone ocorreu no dia
06/03/2020, residente em Feira de Santana, contato de caso importado que tinha
história de viagem à Europa. Em Gongogi, o primeiro caso confirmado ocorreu no
dia 08/04/2020 vindo a óbito posteriormente. A transmissão comunitária no Brasil e
na Bahia, de acordo com a Portaria nº 454 de 20/03/2020, do Ministério da Saúde,
foi declarada ainda no mês de março, já em Gongogi foi meses depois.
Frente à possibilidade de controle da pandemia através da redução de
susceptíveis por meio de vacinação, diversos países e empresas farmacêuticas
estão empreendendo esforços na produção de uma vacina segura e eficaz contra a
Covid-19. A implantação de uma nova vacina tem por objetivo o controle, a
eliminação e a erradicação de uma doença. Considerando que ainda não há dados
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conclusivos sobre a elegibilidade de uma vacina contra Covid-19 que será liberada
para uso em território nacional, e que existe uma série de fatores ainda
desconhecidos acerca dessas potenciais vacinas, bem como sobre a dinâmica da
própria doença, é imprescindível o acompanhamento e a atualização contínuos das
evidências científicas validadas acerca desses imunobiológicos.
O objetivo primordial da vacinação contra Covid-19 é reduzir a morbidade
grave e mortalidade associada ao SARS-CoV-2, buscando proteger as populações
de maiores riscos, identificadas de acordo com o cenário epidemiológico da doença.
Nesse contexto, é importante atentar para as diversas características
inerentes aos imunizantes, tais como: licenciamento, índices de eficácia, grupos
prioritários, vias de administração, esquemas de vacinação (número e intervalo de
doses), contraindicações, condições de armazenamento, apresentação, validade,
dentre outros.
Considerando a magnitude da Covid-19 como emergência em saúde pública
de relevância internacional, com impacto importante na morbimortalidade da
população, este Plano define seus objetivos, linhas de ações e um conjunto de
atividades que envolvem a macro e micropolítica de gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) no âmbito do estado da Bahia, haja vista a sua multidimensionalidade
e a imagem-objetivo a ser alcançada. Por sua vez, define as estratégias
operacionais e de monitoramento e avaliação, de modo a acompanhar o
desempenho dessa estratégia através da análise das coberturas vacinais, que se
traduz no acesso da população à vacinação.
Face ao exposto, o presente plano aborda estratégias de vacinação a serem
implementadas no municipio de Gongogi, assegurando logística de armazenamento
e distribuição das vacinas, registro eletrônico das doses administradas e vigilância
de eventuais reações adversas. Destaca-se ainda a necessidade de execução de
um plano de comunicação assertivo e transparente com a população, acerca da
oferta da vacina nos serviços de saúde.
Por fim, considerando a rapidez com que as informações sobre o
desenvolvimento de vacinas vão sendo produzidas, é importante observar que este
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documento poderá ser revisitado e atualizado conforme necessidade, na medida em
que novos achados científicos sejam divulgados e tornem-se definitivos.

2. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DO COVID-19
EM GONGOGI
O municipio possui, área territorial de 197,7 km², população estimada em
7.128 pessoas,

densidade

demográfica

de

36,1 hab/km² e Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,576. Vizinho dos municípios de Aurelino
Leal, Ubatã e Itapitanga,Gongogi se situa a 15 km a Sul-Leste de Ubatã a maior
cidade nos arredores. Situado a 82 metros de altitude, de Gongogi tem as seguintes
coordenadas geográficas: Latitude: 14° 19' 36'' Sul, Longitude: 39° 27' 50'' Oeste.
De acordo com o Boletim Epidemiológico Covid-19, de 05/01/2021, em
Gongogi, foram confirmados 251 casos da doença. Destes, 202 já são considerados
recuperados, 42 encontram-se ativos e 07 tiveram óbito confirmado. O coeficiente de
incidência foi de 0,00251/100.000 habitantes.
Quadro 1 – Situação Epidemiológica de casos Confirmados em Gongogi até 07/01/2021
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2.1 Caracterização dos grupos de risco para complicações e óbito
O risco de agravamento e óbito por Covid-19 está relacionado a
características sociodemográficas, presença de morbidades, entre outros. Os
principais fatores de risco associados à progressão para formas graves e óbito são:
idade superior a 60 anos; diabetes mellitus; doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC); doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; hipertensão
arterial grave; indivíduos transplantados de órgãos sólidos; anemia falciforme;
câncer e obesidade mórbida (IMC≥40).
Em 2020, foram notificados em Gongogi 08 casos de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) hospitalizados. Desse total, não foram confirmados casos de
Influenza (0,0%), 04 para COVID-19 (50%), 02 para outros vírus respiratórios (25%).
.
Figura 2- Distribuição dos casos SRAG por semana epidemiológica segundo
classificação final. Bahia, 2020*.
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DIAGNÓSTICOS DE HOSPITALIZADOS

Fonte: SIVEP GRIPE/ DIVEP/ SESAB
*Dados preliminares até semana epidemiológica nº 50.
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2.2 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, a saber: os povos
indígenas aldeados em terras demarcadas, populações ribeirinhas e quilombolas. A
transmissão de vírus nestas comunidades tende a ser intensa pelo grau coeso de
convivência, portanto, a própria vacinação teria um efeito protetor altamente efetivo de
evitar múltiplos atendimentos por demanda. (Brasil, 2020)
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 das pessoas em situação de rua, refugiados e pessoas com deficiência,
grupos populacionais que tem 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
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.(Brasil, 2020).
Portanto, atenta a esse cenário e aos desafios que envolvem o controle de uma
doença viral altamente transmissível, com característica de intensa circulação no território
baiano e em outros estados, considerando os impactos para o sistema de saúde como um
todo, além dos impactos sociais e econômicos da pandemia, a Secretaria Municipal de
Saúde do Município, em conformidade com o Plano Estadual de Operacionalização da
Vacinação contra Covid-19, formulou o presente Plano, o qual delineia as ações
estratégicas para operacionalização da ação de vacinação para controle da epidemia da
Covid-19 no Município.

8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 09ZTEFKB/P022ZJYQRBPZQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
11 de Fevereiro de 2021
12 - Ano - Nº 965

Gongogi

3. OBJETIVOS DO PLANO
3.1 Objetivo Geral
9 Definir ações estratégicas e programar a logística operacional para Vacinar a
população contra COVID-19 visando o controle da epidemia no Município em
2021.

3.2 Objetivos Específicos
9 Definir a população-alvo e grupos prioritários para vacinação, de acordo as
recomendações do PNI;
9 Programar as fases de vacinação de acordo com o Plano Nacional de
Imunização para a COVID-19;
9 Prover estrutura necessária para o armazenamento, distribuição e segurança
dos imunobiológicos e insumos;
9 Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação
oportunos para operacionalização da vacinação;
9 Instrumentalizar

a

equipe

técnica

com

vistas

a

uma

adequada

operacionalização da campanha de vacinação contra Covid-19, em 2021, no
âmbito do seu território;
9 Promover ações amplas de comunicação em saúde, para orientar à
população sobre o processo da vacinação;
9 Promover uma campanha de vacinação de forma segura e integrada em todo
o município.
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4. VACINAS COVID-19
De acordo com o panorama apresentado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), atualizado em 10 de dezembro de 2020, existem 162 vacinas Covid-19
candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e 52 vacinas candidatas em fase de
pesquisa clínica. Das vacinas candidatas em estudos clínicos, 13 se encontram em
ensaios clínicos de fase III para avaliação de eficácia e segurança, a última etapa
antes da aprovação pelas agências reguladoras e posterior imunização da
população.
O planejamento da vacinação é orientado em conformidade com o registro e
licenciamento de vacinas, que no Brasil é de atribuição da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos
como RDC nº 55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020. A RDC nº 444, de 10 de
dezembro de 2020 estabelece a autorização temporária de uso emergencial, em
caráter experimental, de vacinas Covid-19 para o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância nacional, decorrente do surto do novo coronavírus
(SARS-CoV-2). Essa normativa estabelece 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.
Quadro 3- Principais tipos de vacinas
Vacina
CORONAVAC
OXFORD
PFIZER
JANSSEN
MODERNA
SPUTNIK

TIPOS DE VACINAS COVID
Número de doses Intervalo entre doses
2
28dias
2
28 dias
2
29 dias
1
DOSE UNICA
2
28 dias
2
21 dias

Temperatura de conservação
+2ºC e +8ºC
+2ºC e +8ºC
- 75ºC
+2ºC e +8ºC
-20ºC
-18ºC

4.1 Plataformas tecnológicas das Vacinas Covid-19 em produção
As principais plataformas tecnológicas utilizadas para o desenvolvimento das
vacinas em estudo clínico de fase III, até a presente data são as seguintes:
a) Vacinas de vírus inativados: as vacinas de vírus inativados utilizam
tecnologia clássica de produção, através da qual é produzida uma grande
10
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quantidade de vírus em cultura de células, sendo estes posteriormente inativados
por procedimentos físicos ou químicos. Geralmente são vacinas seguras e
imunogênicas, pois os vírus inativados não possuem a capacidade de replicação e
assim o organismo não fica exposto às grandes quantidades de antígenos. As
vacinas Covid-19 de vírus inativados em fase III são desenvolvidas por empresas
associadas aos institutos de pesquisa Sinovac, Sinopharm/Wuhan Institute of
Biological Products, Sinopharm/ Beijing Institute of Biological Products e Bharat
Biotech.
b) Vacinas de vetores virais: estas vacinas utilizam vírus humanos ou de
outros animais, replicantes ou não, como vetores de genes que codificam a
produção da proteína antigênica (no caso a proteína Spike ou proteína S do SARSCoV-2). Essa tecnologia emprega vetores vivos replicantes ou não replicantes. Os
replicantes, podem se replicar dentro das células enquanto os não-replicantes não
conseguem realizar o processo de replicação, porque seus genes principais foram
desativados ou excluídos. Uma vez inoculadas, essas vacinas com os vírus
geneticamente modificados estimulam as células humanas a produzir a proteína
Spike, que vão, por sua vez, estimular a resposta imune específica. O vírus
recombinante funciona como um transportador do material genético do vírus alvo, ou
seja, é um vetor inócuo, incapaz de causar doenças. As vacinas em fase III que
utilizam essa plataforma são: Oxford/AstraZeneca (adenovírus de chimpanzé);
CanSino (adenovírus humano 5 - Ad5); Janssen/J&J (adenovírus humano 26 –
Ad26) e Gamaleya (adenovírus humano 26 – Ad26 na primeira dose, seguindo de
adenovírus humano 5 - Ad5 na segunda dose).
c) Vacina de RNA mensageiro – O segmento do RNA mensageiro do vírus,
capaz de codificar a produção da proteína antigênica (proteína Spike), é
encapsulado em nanopartículas 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 nunca antes utilizada ou licenciada em
vacinas para uso em larga escala. Atualmente as vacinas produzidas pela
Moderna/NIH e Pfizer/BioNTec são as duas vacinas de mRNA em fase III. Do ponto
de vista de transporte e armazenamento, estas vacinas requerem temperaturas
muito baixas para conservação (-70º C no caso da vacina candidata da Pfizer e -20º
11
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C no caso da vacina candidata da Moderna), o que pode ser um obstáculo
operacional para a vacinação em massa, especialmente em países de renda baixa e
média.
d) Unidades proteicas: através de recombinação genética do vírus SARSCoV2, se utilizam nanopartículas da proteína Spike (S) do vírus recombinante SARSCoV2 rS ou uma parte dessa proteína denominada de domínio de ligação ao receptor (RDB). Os
fragmentos do vírus desencadeiam uma resposta imune sem expor o corpo ao vírus inteiro.
Tecnologia já licenciada e utilizada em outras vacinas em uso em larga escala. Requer
adjuvantes para indução da resposta imune. As vacinas Covid-19 que utilizam esta
tecnologia em fase III são a vacina da Novavax, que utiliza como adjuvante a Matriz-M1™, e
a vacina desenvolvida pela “Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical” e o “Institute of
Microbiology, Chinese Academy of Sciences”.

Quadro 4- Principais tipos de vacinas contra COVID-19 segundo plataforma
tecnológica, em desenvolvimento.
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5. GRUPOS PRIORITÁRIOS
Com o objetivo de reduzir a morbidade e mortalidade pela Covid-19, estabeleceuse que a definição de grupos prioritários deverá ocorrer baseada em evidências científicas
imunológicas e epidemiológicas, respeitando pré-requisitos bioéticos para a vacinação,
tendo em vista que inicialmente as doses da vacina contra Covid-19 serão disponibilizadas
em quantitativo limitado.
Na definição dos grupos prioritários terá relevância a existência de ensaios clínicos
em estágio avançado de conclusões referentes à capacidade de resposta protetora do
sistema imunológico por faixas etárias, bem como a segurança da administração, avaliandose ainda possíveis contraindicações.
Com base no plano preliminar de imunização divulgado recentemente pelo Ministério
da Saúde, uma vez estando definido um imunizante aprovado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), a vacinação para a Covid-19 no país deverá acontecer de
forma escalonada, em quatro fases, priorizando diferentes grupos da população, conforme
Quadro 2:
Quadro 5 – População estimada para vacinação contra COVID-19 por grupo
prioritário no municipio de Gongogi.
Grupos Prioritários
Trabalhadores de Saúde

População
Quantitativo de vacinas e seringas,
Estimada
considerando esquema de duas doses
Fase 1 (19/01/2021)
161
322

Total

161
322
Fase 2 (01/02/2021)
Idosos maiores de 90 anos
31
62
Total
31
62
Fase 3 (Início a definir – verificar previsão de chegada de vacinas)
Idosos de 87 a 89 anos
Total

156

312

156

312

Fase 4 (A DEFINIR)

*Em revisão pela SESAB/MS
13
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Considerando o atual cenário epidemiológico, o municipio de Gongogi, por meio do
Programa Estadual de Imunizações (DIVEP/SUVISA/SESAB), reitera a importância da
estratégia ser realizada em fases distintas, conforme a definição dos eixos prioritários que
guiam o plano de vacinação, a saber: situação epidemiológica, atualização das vacinas em
estudo, orçamento, operacionalização da campanha, farmacovigilância, estudo

de

monitoramento pós-marketing, sistema de informação, monitoramento, supervisão e
avaliação, comunicação e encerramento da campanha.
Em conformidade com a programação definida pelo Ministério da Saúde, segue
estimativa populacional do municipio de Gongogi, por grupo prioritário (Quadro 1). As fases
deverão ser executadas conforme cronograma de liberação das vacinas. As segundas doses
deverão ser realizadas, respeitando-se o intervalo mínimo recomendado pelo fabricante das
vacinas a serem utilizadas, e programação a ser divulgada posteriormente.
§ 2º Considerando o Informe Técnico da Campanha de Vacinação contra a COVID-19,
atualizado em 23/01/2021, recomenda-se a estratificação do grupo prioritário Trabalhadores de
Saúde na Campanha de Vacinação contra a COVID-19, no estado da Bahia, na ordem de
atendimento
a
seguir:

14
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§ 3o A SESAB fará dispensação de remessa de vacinas para 1a dose dos idosos de 90
anos e mais, para aqueles municípios que já tiverem administrado no mínimo 75% das doses
recebidas no somatório dos grupos descritos no §1o.
§ 4o A vacinação dos idosos acima de 90 anos deverá ser realizada de forma
decrescente, ou seja, o grupo etário de 90 e mais, na seguinte ordem, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 94,
93, 92, 91 e 90 anos.
§ 5o A SESAB fará dispensação de remessa de vacinas para 1a dose dos idosos de 80
anos e mais, para aqueles municípios que já tiverem administrado no mínimo 75% das doses
recebidas no somatório dos grupos descritos no §1o.
§ 6o A vacinação dos idosos acima de 80 anos deverá ser realizada de forma
decrescente, ou seja, o grupo etário de 80 e mais, na seguinte ordem, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83,
82, 81 e 80 anos.
§ 7o Os demais grupos prioritários estabelecidos no Plano Estadual de Vacinação
contra COVID-19, os quais estão inseridos nas demais fases da vacinação, terão a
programação definida à medida que novas doses forem direcionadas ao estado pelo MS.
Informado pela área técnica que o sistema está ficando mais estável, mas importante
alimentar o Google forms, e esta informação deve bater com o SIPNI. O sistema está sendo
alimentado apenas a noite pelo MS.
Alguns gestores e técnicos de municípios trouxeram algumas questões que foram
esclarecidas pela DIVEP/SESAB, as quais seguem abaixo:
Quando será feito o envio da 2a dose da primeira remessa da vacinação: a 2a dose
deve ser feita 28 dias após a 1a, e o início se dará em 17/02, com a distribuição programada
para 15/02.
Os acadêmicos de saúde entram em qual estrato? Esclarecido que no momento não há
definição da vacinação deste grupo para esse momento.
Deve ser realizada a vacinação dos profissionais de saúde em home office?
Esclarecido que não deve ser feita a vacinação destes nesse momento, a não ser que eles
retornem ao trabalho.
Os cuidadores de saúde e que atuam em home care devem ser vacinados em qual
extrato? Informado que estes devem ser vacinados no extrato 9 que os contempla.

No plano de vacinação nacional contra Covid-19, a quarta fase ainda não foi definida.
No entanto, os grupos prioritários anteriormente descritos nessa fase estão citados no
planejamento e serão incluídos conforme cronograma de entrega das vacinas, podendo ser
contemplados em fases anteriores.
Após a vacinação dos grupos prioritários e conforme fornecimento de vacinas e
indicação para outros grupos e faixas etárias, o estado da Bahia recomenda que a vacinação
avance gradativamente até que a toda a população esteja contemplada, garantindo-se uma
proteção efetiva para os quase 15 milhões de residentes do estado e 7.128 moradores de
Gongogi .
Quadro 6 – Indicação dos denominadores pelo Município para Grupos relacionados a
Trabalhadores da área de saúde.
Trablhadores de Saúde
DEFINIÇÃO
RECOMENDAÇÃO
Trabalhadores dos serviços de saúde são todos Para o planejamento da ação, torna-se oportuno a
aqueles
que
atuam
em
espaços
e identificação dos serviços e o levantamento do
estabelecimentos de assistência e vigilância à quantitativo dos trabalhadores de saúde envolvidos
saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, na resposta pandêmica nos diferentes níveis de
laboratórios e outros locais, envolvidos na resposta complexidade da rede de saúde. O envolvimento
pandêmica nos diferentes níveis de complexidade de
associações
profissionais,
sociedades
da rede de saúde.
científicas, da direção dos serviços de saúde e dos
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Desta maneira, todos os envolvidos em ações e
serviços de saúde, os profissionais que atuam em
cuidados domiciliares como os cuidadores de
idosos e doulas/parteiras, bem como os
funcionários do sistema funerário que tenham
contato
com
cadáveres
potencialmente
contaminados, desde que comprovados.

gestores, na mobilização dos trabalhadores,
poderão ser importantes suporte para os
organizadores, seja para o levantamento, seja para
definir a melhor forma de operacionalizar a
vacinação.
Nessa estratégia será solicitado documento que
comprove a vinculação ativa do trabalhador com o
serviço de saúde ou apresentação de declaração
emitida pelo serviço de saúde.
Recomenda-se
que
preferencialmente
os
trabalhadores sejam vacinados nos seus locais de
trabalho, abarcando todas as escalas.

FONTE: Adaptado do PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – MS/2020.

Quadro 7 – Grupos prioritários - indicação do denominador dos Grupos de
comorbidades relacionados ao casos mais graves de Covid-19.
Diabetes Mellitus
Hispertensão Arterial Grave
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC
Doenças Renal
MORBIDADES

Doenças Cardiovasculares e cerebrovasculares
Indivíduos transplantados de órgãos sólidos
Anemia Falciforme
Câncer
Obesidade Grave (IMC>40)

FONTE: PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – MS/2020.

Observação:

estas

fases

poderão

ser

alteradas

de

acordo

novas

determinações no PNI.

6. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
6.1 Gestão
Esta ação envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS),
contando com recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias
Municipais de Saúde (SMS), em consonância com a Lei nº 6.259/1975, que estabelece as
diretrizes e responsabilidades para a execução das ações de vigilância em saúde, entre as
quais se incluem as de vacinação.
Portanto, este plano agrega atores político institucionais relevantes à implementação
das ações no território locorregional, a exemplo dos Núcleos Regionais de Saúde (NRS),
17
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Diretorias da Atenção Básica (DAB), Secretarias Municipais de Saúde, Distrito Sanitário de
Saúde Indígena (Dsei/Bahia) e as instâncias colegiadas de gestão e pactuação do SUS, a
exemplo do COSEMS, CIB, CIR, e de controle social, como o CES e CMS.

6.2 Planejamento das Ações
Iniciaremos com capacitação para cadastro e acesso a plataforma SI-PNI de todos os
coordenadores das unidades de saude assim como os seus respectivos vacinadores;
Compras de novos refrigeradores para armazenamento das vacinas;
Manutenção em ar condicionados em salas de vacinas;
Divulgação da campanha de vacinação contra o covid por fases em redes sociais e meios de
comunicações e midias de som;
Garantia de EPI’s para os profissionais de saude;
Suporte aos profissionaís de saúde com agua, lanches.
Quadro 7 – Equipamentos de rede de frio e sala de vacina

REDE DE FRIO: EQUIPAMENTOS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
Rede de frio Municipal
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS300 litros (01)

TIPOS DE PONTOS DE VACINAÇÃO
CENTROS DE VACINAÇÃO
DRIVE THRU MOVEL
INSTITUIÇÕES HOSPITALARES

Rede de frio Local (sala de vacinação)
REFRIGERADOR DE CONSERVAÇÃO
DE VACINAS (+2ºC a +8ºC) – 08

05
01
PORTADORES DE DOENÇAS
CRONICAS INTERNADOS E
TRABALHADORES DA SAÚDE

DOMICILIAR
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
06 pontos de vacinação (Centro de Vacinação ou Drive Thru de Vacinação)
LOGÍSTICA
Seringa e agulha: 758 (almoxarifado)+ 400 em processo
de aquisição (7ª DIRES)
Recursos Humanos
Profissionais da rede
Inicio da Vacinação: em 72 horas a partir da chegada da vacina (Operacionalização)
Insumos
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6.2.1 Estratégias de Vacinação
A vacinação contra a Covid-19 pode exigir diferentes estratégias, devido à
possibilidade da oferta de diferentes vacinas, para diferentes faixas etárias/grupos e
considerando a realidade do momento e disponibilidade.
Serão consideradas os seguintes aspectos para definição das estratégias de
vacinação:
x

Vacinação de trabalhadores de saúde: exige trabalho conjunto entre Atenção
Primária à Saúde, Urgência e Emergência, principalmente para aqueles que
atuam em unidades exclusivas para atendimento da Covid-19;

x

Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa será uma estratégia para os
que têm mobilidade limitada ou que estejam acamados;

x

Vacinação em drive thru, na praça central do municpio como ponto de apoio e
divulgação da campanha;

x

Organização da unidade primária em saúde em diferentes frentes de
vacinação, para evitar aglomeraçõesultilizando áreas externas e fechamento
de ruas e ultilização de toldos e cadeiras com distanciamnetos para evitar
aglomerações.
As fases serão executadas conforme cronograma de liberação das vacinas,

podendo ser realizado num período inferior a trinta dias, considerando as primeiras
doses do esquema. As segundas doses deverão ser realizadas, respeitando-se o
intervalo mínimo recomendado pelo fabricante das vacinas a serem utilizadas,
atendendo à programação a ser divulgada posteriormente
Portanto, conforme o Ministério da Saúde, para as fases iniciais da
vacinação, segundo cronograma de entrega e disponibilidade de doses conhecidos
até o momento, estima-se que os grupos de maior risco para agravamento e de
maior exposição ao vírus estariam vacinados ainda no primeiro semestre de 2021.
O Ministério da Saúde estima que no período de doze meses, posterior à fase
inicial, concluirá a vacinação da população em geral, o que dependerá,
concomitantemente, do quantitativo de imunobiológico disponibilizado para uso. No
entanto, esse cronograma deverá ser revisto, uma vez que dependerá da aprovação
da vacina para uso emergencial pela Anvisa e existem outras negociações em
andamento.
19
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6.2.2 Capacitação
Serão repassadas as orientações técnicas da campanha através das
encontros com coordenadores de unidades e vacinadores seguindo as normas de
segurança dispostas pelo ministerio da sude, com vistas a preparação das equipes
de saude que atuarão na execução da campanha de vacinação.

6.2.3 Rede de Frio e Logística de Distribuição
A Rede de Frio Municipal estara sendo organizada de forma rápida, contando
atualmente com uma Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos
localizada na Unidade Saúde da Família Elton dos Santos Vasconcelos, situado na
Rua D. Pedro II, 100, Centro para armazenamento de aproximadamente 00.000
doses dos diferentes tipos de imunobiológicos que são disponibilizados pelo
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Bahia (SESAB) para garantia da
vacinação da população gongogiense. Além disso, dispõe-se de 5 Salas de
Vacinação distribuídas no município, distritos e zona rural contemplando áreas
urbanas e rurais, podendo chegar a 6 pontos de vacinação em período de
campanha, conforme capacidade de operacionalização do município.
Nas campanha, para a distribuição de imunobiológicos contra o Covid-19, o
municipio se dispõe a realizar a buscar imunobiológicos na central de Rede de Frio
em Itabuna para a chegada mais rápida no municipio de Gongogi, garantindo assim
a distribuição de acordo as necessidades da população do publico alvo de cada
unidade de saúde para todas as salas de vacinas em zona urbana e zona rural.

7. SISTEMA DE INFORMAÇÂO PARA REGISTRO
DE DOSES APLICADAS
Os sistemas de informação na operacionalização da campanha de vacinação têm
como objetivo o monitoramento e avaliação dos dados relativos à vacina e aos usuários,
desde a logística dos insumos até a administração, farmacovigilância e estudos pósmarketing.
20
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Considerando a necessidade e a urgência de estabelecer uma estratégia adequada
de vacinação contra Covid-19, definiu-se a necessidade do desenvolvimento de um módulo
específico (que está sendo desenvolvido pelo MS) para registro de vacinação contra Covid19. Esse módulo contempla as seguintes funcionalidades: (1) Registro de vacinados; (2)
Controle da distribuição de vacinas; (3) Monitoramento dos Eventos Adversos Pósvacinação; (4) Painel de visualização de informações para gestores, técnicos e público
geral.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - RDC nº 197, de 26 de dezembro de 2017, publicada no DOU nº 248,
de 28 de dezembro de 2017, compete aos serviços de vacinação registrar as informações
referentes às vacinas no sistema de informação definido pelo Ministério da Saúde. Essa
atividade está em acordo com o Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, que
regulamenta a Lei, nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização
das ações de Vigilância Epidemiológica e do Programa Nacional de Imunizações.
Em cumprimento aos dispositivos legais, todos os estabelecimentos de saúde,
públicos e particulares, que realizarem vacinação contra a Covid-19, deverão registrar os
dados no Módulo Covid-19 do Sistema de Informação do PNI (SIPNI), desenvolvido pelo
Ministério da Saúde.
Para realização do registro de vacinados no Módulo Covid-19, os operadores
efetuarão o cadastro prévio no Sistema de Cadastro de Permissão de Acesso (SCPA) e os
vacinadores estarão vinculados aos respectivos estabelecimentos de saúde que realizarão
a vacinação.
Ressalta-se que, mesmo os operadores de sistemas e vacinadores já cadastrados
no e-SUS AB e no SIPNI atual, deverão realizar novo cadastro no SCPA. As clínicas
particulares de vacinação deverão entrar em contato com os administradores do SCPA e
do sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) nos municípios,
para regularizarem o cadastro, objetivando o registro de vacinados no módulo Covid-19.
Nos estabelecimentos de saúde sem conectividade na internet, será utilizado o
módulo de coleta de dados simplificado (CDS) da Secretaria de Atenção Primária
(SAPS/MS) para registros de doses de vacinas aplicadas durante a Campanha de
Vacinação contra Covid-19.
Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam sistemas de informação
próprios deverão fazer a transferência dos dados de vacinação contra Covid-19 para base
21
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nacional de imunização, por meio de Webservice do SIPNI/RNDS, conforme o modelo de
dados disponibilizado e as orientações do Ministério da Saúde.
O município participou do treinamento e cadastro dos usuários no sistema.
Quadro 8 – Profissionais cadastrados no SI-PNI
TÉCNICOS CADASTRADOS NO SCPA
ORDEM

NOME

FUNÇÃO

UNIDADE

1.

Leôncio Menezes de Almeida Sousa

Coordenador VIEP

Secretaria de Saúde

2.

Lejla Serafim Conceição

Enfermeira

USF Elton Vasconcelos

3.

Mariene Nascimento de Souza

Tecnica de enfermagem

USF Elton Vasconcelos

4.

Cristhiane Oliveira

Enfermeira

USF Ives Queiroz

5.

Joanice Nascimento de Sousa Neri

Tecnica de enfermagem

USF Ives Queiroz

6.

Marilia Assis dos Santos

Enfermeira

USF Santa Irene

7.

Ranielli Matos Lopes

Tecnica de enfermagem

USF Santa Irene

8.

Ana Paula Santana Santos Campos

Enfermeira

USF Tapirama

9.

Rosana Galvão Silva

Tecnica de enfermagem

USF Tapirama

10.

Norma Suely Menezes

Enfermeira

USF Nova Palma

11.

Genilda Marques Paixão

Tecnica de enfermagem

USF Nova Palma

O Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) será utilizado para o
registro da movimentação dos imunobiológicos entre as centrais de rede de frio nacionais,
estaduais e municipais.
Para a campanha municipal de vacinação contra a covid-19, o registro da
movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas serão feitas no Sistema de
Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) - módulo campanha, nos
pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde.
O E-SUS notifica é utilizado amplamente para o registro de casos de Síndrome
Gripal (SG) e, também, será utilizado para o registro de Eventos Adversos Pós-Vacinação
(EAPV).Para os locais sem conectividade, será utilizada a versão para Coleta de Dados
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Simplificada (CDS) do e-SUS AB.Adicionalmente, o sistema informatizado NOTIVISA será
aplicado para os registros e monitoramento de queixas técnicas relacionadas à vacina
Covid-19.

8. FARMACOVIGILÂNCIA
Segundo o Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos pós-Vacinais
(2020), um Evento Adverso Pós Vacinal (EAPV) é qualquer ocorrência médica indesejada
após vacinação, não possuindo necessariamente uma relação causal com o uso de uma
vacina ou outro imunobiológico.
Considerando que serão introduzidas novas vacinas, utilizando tecnologias de
produção inovadoras e que serão administradas em grande número de pessoas é
esperado um aumento no número de notificações de eventos adversos. Dessa forma, o
sistema de vigilância epidemiológica dos eventos adversos deve estar fortalecido e atuante
para

pronta

investigação

e

análise,

sendo

necessária

atuação

integrada

dos

estabelecimentos de saúde, coordenações municipais e envio de informações para a
Coordenação Estadual de Imunização – CIVED/DIVEPI.
Para nortear o processo de análise, o Ministério da Saúde elaborou Protocolo de
Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos (VEAPV), acordado entre a Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) e a ANVISA, que servirá de
referência para a vigilância dos eventos adversos pós vacinação COVID-19 com os demais
protocolos já existentes. Conforme o referido protocolo, será objetivo de vigilância todos os
grupos de pessoas que forem vacinadas, independentemente de serem grupos de risco,
sexo ou faixa etária, se na rede pública ou privada de saúde.
Os eventos adversos graves (EAG) deverão ser comunicados pelos profissionais de
saúde dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência, do nível local até o nacional
seguindo o fluxo determinado pelo Sistema Nacional de Vigilância de Eventos Adversos
Pós-Vacinação - SNVEAPV , conforme Figura a seguir:

23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 09ZTEFKB/P022ZJYQRBPZQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
11 de Fevereiro de 2021
27 - Ano - Nº 965

Gongogi

Figura 9 – Fluxo de informação de suspeita de EAPV, Sistema Nacional de Vigilância
de Eventos Adversos Pós Vacinação (SNVEAPV).

Figura 9 – Fluxo de informação de suspeita de EAPV, Sistema Nacional de Vigilância de
Eventos Adversos Pós Vacinação (SNVEAPV).

O sistema de vigilância deve ser sensível e atuar de forma a dar respostas rápidas à
comunidade. Para que isso ocorra é necessário que profissionais de saúde estejam
capacitados para atuar de forma segura no sistema de vigilância dos EAPV. Essa atuação
compreende:
x

Detecção, notificação e busca ativa dos eventos adversos;

x

Investigação imediata dos eventos ocorridos (exames clínicos e outros exames
complementares ao diagnóstico);

x

Classificação final dos EAPV

Deve ser dada atenção especial e busca ativa a notificação de eventos graves, raros e
inusitados, óbitos súbitos e inesperados, erros de imunização, além dos Eventos Adverso
de Interesse Especial (EAIE), que estão descritos no Manual de Vigilância Epidemiológica
dos Eventos Adversos Pós Vacinação e os que não constam no Manual estão descritos no
Protocolo.
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Nesse sentido, as unidades e equipes de vacinação devem ser orientados a identificar
possíveis EAPV, a prestar o atendimento inicial e acionar imediatamente o SAMU, caso
necessário, para o adequado atendimento pré-hospitalar e transferência para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) mais próxima. Havendo necessidade de internação, os
Hospitais de Referência do território devem ser acionados pela Central de Regulação a fim
de viabilizar o atendimento da forma mais eficaz possível.

Quadro 8 – Fluxograma de efeitos adversos

ORIENTAÇÃO AOS
PACINETES QAUNTO
AO EFEITOS
ADVERSOS

APRESENTOU EFEITO
ADVERSO?

RETORNAR A
UNIDADE

RETORNAR A UNIDADE E
INFORMAR AO VACINADOR
SIM
NOTIFICAR E ACOMPANHAR O
PACIENTE QUE APRESENTOU
O EFEITO ADVERSO

PACIENTE VACINADO D1
E/OU D2

NÃO

9.
GERENCIAMENTO
DOS
RESULTANTES DA VACINAÇÃO

NÃO NECESSITA RETORNAR A
UNIDADE DE SAUDE

RESÍDUOS

O gerenciamento dos resíduos resultantes da vacinação contra COVID-19
deve estar em conformidade com o estabelecido na RDC nº 222 de 28 de março de
2018 e na Resolução Conama nº 358 de 29 de abril de 2005, as quais dispõem,
respectivamente, sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde e sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde (RSS).

10. COMUNICAÇÃO
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A comunicação será de fácil entendimento, 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, gerando consenso popular
positivo em relação a importância da vacinação, contribuindo para adesão à
campanha, a fim de reduzir a morbidade e mortalidade pela Covid-19, bem como
para a redução da transmissão da doença. Citam-se, ainda, como objetivos, o
combate às fake news e o reforço a adesão do Conecte SUS.
São dois públicos alvo: profissionais da saúde e sociedade, com ênfase nos
grupos prioritários de cada uma das fases da campanha.
Mensagens chaves: A vacina protege contra o COVID-19. Estão sendo
utilizadas vacinas de diferentes laboratórios para que todas as pessoas possam ficar
protegidas e para que ninguém fique sem a vacina. Todas as vacinas aprovadas
pela ANVISA têm eficácia comprovada e são seguras.
Será realizada ampla divulgação nos meios de comunicação no âmbito
estadual por meio das redes sociais, jornais, mídias televisivas, programas de rádio,
outdoor etc.

11.
MONITORAMENTO
AVALIAÇÃO

SUPERVISÃO

E

Este plano está sujeito a revisão para fins de atualização e/ou revisão das ações,
haja vista a dinamicidade do cenário social e epidemiológico e as possíveis mudanças nos
estudos das vacinas, podendo exigir alterações ao longo do processo. Reitera-se que
algumas ações preparatórias para a campanha de vacinação contra o COVID-19 já se
iniciaram em 2020, sendo assim, o monitoramento do plano executivo, bem como a
supervisão e avaliação serão 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.
O monitoramento está dividido em três blocos, a saber: 1. Avaliação e identificação
da estrutura existente na rede; 2. Processos; 3. Indicadores de intervenção, em
consonância com o Plano Estadual de Vacinação para o COVID-19.Para cada um dos três
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blocos estão definidos indicadores de monitoramento e intervenção. Os resultados desses
indicadores (Apêndice 1) serão avaliados pela equipe gestora e compartilhados e debatidos
com o conjunto de atores que integram a arena política decisória das ações de imunização
no município, com vistas a adotar as medidas cabíveis.
A supervisão e avaliação devem permear todo o processo com responsabilidades
compartilhadas entre os gestores municipais, estaduais e federal. Tais processos apoiarão
nas respostas necessárias para a correta execução da intervenção.
Está prevista a avaliação final de todas as fases do processo, do planejamento à
execução do Plano após a intervenção, com descrição dos resultados esperados e
alcançados, identificando-se as fortalezas e fragilidades do Plano Operativo e da
intervenção proposta.
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APÊNDICE I - Informações necessárias para construção de indicadores para
monitoramento
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APÊNDICE II – Indicadores de intervenção
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APÊNDICE III – COMPETÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS

38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 09ZTEFKB/P022ZJYQRBPZQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
11 de Fevereiro de 2021
42 - Ano - Nº 965

Gongogi

Observação:
- as competências descritas não excluem outras adicionais e concomitantes
entre estados, municípios e o ente federal.
- todas as ações devem considerar os grupos prioritários de cada fase.
*Competências da Secretaria Especial de Saúde Indígena (MS/SESAI):
A população estimada para vacinação como grupo prioritário considera a
população indígena dentro dos critérios deste plano e a legislação vigente do
escopo de atuação da SESAI, incluindo-se ainda as especificidades previstas
na medida cautelar da Arguição por Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nº 709
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