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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, foi em pessoa
residente em Feira de Santana, contato de caso importado que tinha história de
viagem à Europa e ocorreu no dia 06/03/2020. 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.
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.
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.
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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

município

de

Ibicoara,

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 território, 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
documento poderá ser revisitado e atualizado conforme necessidade, na medida em
que novas estratégias sejam estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações
(PNI).
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2. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE IBICOARA

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).
O município de Ibicoara registrou, desde o início da Pandemia até o dia 22 de
outubro de 2021, 1.057 casos de infecção pelo SARS-CoV-2, dentre os quais 14
casos evoluíram com óbito e 1.043 com a recuperação da doença.
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
7
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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.
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3. OBJETIVOS DO PLANO

3.1 Objetivo Geral
Definir ações estratégicas e programar a logística operacional para vacinar a
população do município de Ibicoara-BA contra a Covid-19, em 2021.

3.2 Objetivos específicos
x Definir a população-alvo e grupos prioritários para vacinação, de acordo as
recomendações do PNI;
x Programar as fases de vacinação de acordo com o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19;
x Prover estrutura necessária para o armazenamento, distribuição e segurança
dos imunobiológicos e insumos;
x Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação
oportunos para operacionalização da vacinação;
x Instruir as equipes de saúde para uma adequada operacionalização da
campanha de vacinação contra Covid-19, em 2021, no âmbito do seu
território;
x Promover ações amplas de comunicação em saúde, para orientar à
população sobre o processo da vacinação;
x Promover uma campanha de vacinação de forma segura e integrada em todo
o município.
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4. VACINAS COVID-19
No atual cenário, de grande complexidade sanitária mundial, uma vacina
eficaz e segura, é reconhecida como uma solução em potencial para o controle da
pandemia, aliada à manutenção das medidas de prevenção já estabelecidas.
De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
COVID-19 (PNO), até 01 de outubro de 2021, no painel da OMS, a OMS relatou 194
vacinas COVID-19 candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e 123 vacinas
candidatas em fase de pesquisa clínica. Das vacinas candidatas em estudos
clínicos, 23 encontram-se na fase III de ensaios clínicos para avaliação de eficácia e
segurança, a última etapa antes da aprovação pelas agências reguladoras e
posterior imunização da população e 08 em fase IV
As atualizações sobre as fases de vacinas em desenvolvimento encontram-se
disponíveis no sítio eletrônico https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/covid-19-vaccines. O detalhamento da produção e estudos em
desenvolvimento encontra-se descrito no Relatório Técnico de Monitoramento de
Vacinas em Desenvolvimento contra SARS-CoV-2, da Secretaria de Ciência,
Tecnologia,

Inovação

e

Insumos

Estratégicos

em

Saúde

(https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/vacinas/relatorios-de-monitoramentosctie).
As vacinas COVID-19 distribuídas no Brasil para uso, até o momento, na
Campanha Nacional são:
x Instituto Butantan (IB): vacina adsorvida covid-19 (Inativada) Fabricante:
Sinovac Life Sciences Co., Ltd. Parceria: Sinovac/Butantan.
x Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos BioManguinhos (Fiocruz/BioManguinhos): vacina covid-19 (recombinante)
Fabricante: Serum Institute of India Pvt. Ltd. Parceria: AstraZeneca/Fiocruz.
x Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos BioManguinhos (Fiocruz/Bio-Manguinhos): vacina covid-19 (recombinante)
Fabricante:

Fiocruz/Bio-Manguinhos.

Parceria:

AstraZeneca/Fiocruz.

•

AstraZeneca: vacina contra covid-19 (ChAdOx1-S (recombinante)). Vacina
oriunda do consórcio Covax Facility.
10
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x AstraZeneca: vacina contra covid-19 (ChAdOx1-S (recombinante)). Vacina
oriunda do consórcio Covax Facility.
x Pfizer/Wyeth: vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth.
x Janssen: vacina covid-19 (recombinante). Vacina oriunda do consórcio Covax
Facility.

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 clínica, 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
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.
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, estas 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.
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
11
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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
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
SARSCoV-2, se utilizam nanopartículas da proteína Spike (S) do vírus recombinante
SARSCoV-2 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.

4.2 Vacinas contra a COVID-19 em uso no Brasil

4.2.1. Vacina adsorvida covid-19 (inativada) – Sinovac / Instituto Butantan
É uma vacina contendo antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2. Os estudos
de soroconversão da vacina adsorvida covid-19 (Inativada), demonstraram
resultados superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas doses da
vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em participantes que tomaram as
duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. A vacina é contraindicada para
pessoas com menos de 18 anos de idade.
A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo 2 doses
com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid- 21
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.
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4.2.2. Vacina covid-19 (recombinante) – AstraZeneca/Fiocruz
A

vacina

covid-19

(recombinante)

desenvolvida

pelo

laboratório

AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz é uma vacina
contendo dose de 0,5 mL contém 1 × 1011 partículas virais (pv) do vetor adenovírus
recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que expressa a
glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais embrionárias
humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas. A vacina é contraindicada para
pessoas com menos de 18 anos e, no momento, para gestantes e puérperas.
Os

estudos

de

soroconversão

da

vacina

covid-19

(recombinante)

demonstraram resultados em ≥ 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose
e > 99% em 28 dias após a segunda dose. A eficácia desta vacina foi demonstrada
em um esquema contendo 2 doses com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que
tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%,
respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população geral.
13
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4.2.3. Vacina covid-19 (RNAm) (Comirnaty) – Pfizer/Wyeth
A vacina COVID-19 (RNA mensageiro) desenvolvida pelo laboratório
Pfizer/BioNTech é registrada no Brasil pela farmacêutica Wyeth. Cada dose de
0,3mL contém 30 μg de RNAm que codifica a proteína S (spike) do SARS-CoV-2. A
vacina na apresentação frasco multidose deve ser diluída com 1,8mL de solução de
cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico 0,9%). Após a diluição, o frasco contém
2,25ml.
14
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A vacina é distribuída em frascos multidose, contendo 6 doses em cada
frasco, sendo necessária a diluição do princípio ativo com 1,8mL de solução de
cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico), de tal forma que cada dose utilizada será de
0,3mL.
A vacina deve ser administrada por via intramuscular em esquema de duas
doses. O intervalo descrito em bula é de três semanas ou mais entre as doses.
Considerando a elevada efetividade vacinal após a primeira dose, estudos vêm 23
demonstrando melhor resposta vacinal com intervalo estendido entre doses. Assim,
em face a necessidade urgente da ampliação da vacinação contra a covid-19 no
Brasil, o PNI, inicialmente, em consonância com os programas do Reino Unido e do
Canadá, estabelecia e recomendava o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a
segunda dose da vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth). Entretanto, segundo o Plano
Nacional de Operacionalização (PNO) da referida Campanha de Vacinação, diante
da atualização dos dados epidemiológicos que apontam para uma maior
disseminação da variante delta em muitas cidades brasileiras e da disponibilidade de
doses suficientes do imunizante, o PNO revisou as suas recomendações e passou a
adotar o intervalo de 8 semanas entre a primeira e segunda dose da vacina Pfizer.
Ressalta-se que tal recomendação está em consonância com a estratégia adotada
em outros países e se aproxima da recomendação original do fabricante
A eficácia vacinal geral, em estudos de fase 3, que incluíram 43.548
participantes, avaliando-se covid-19 sintomática confirmada por RT-PCR com início
após 7 dias da segunda dose, foi de 95,0% (90,0%–97,9%), tendo sido semelhante
nas diferentes faixas etárias. Reanalisando dados desses estudos, a eficácia após
duas semanas da primeira dose e antes da segunda dose foi de 92,6% (69,0%98,3%).
Estudos de vida real, demonstraram elevada efetividade vacinal, seja para
trabalhadores de saúde da linha de frente (80% após a primeira dose e 90% após a
segunda contra infecção pelo SARS-CoV-2), idosos acima de 70 anos (redução do
risco de internação hospitalar de cerca de 80% e de risco de óbito pela covid-19 de
85%), ou na população geral (97% contra casos sintomáticos, necessidade de
internação ou morte pela covid-19).

15
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4.2.4. Vacina covid-19 (recombinante) – Janssen
A vacina covid-19 (recombinante) da Farmacêutica Janssen, na composição
por dose de 0,5mL contém Adenovírus tipo 26 que codifica a glicoproteína spike
SARS-CoV-2, produzido na linha celular PER.C6 TetR e por tecnologia de DNA
recombinante, não inferior a 8,92 log10 unidades infecciosas (Inf.U), na
apresentação de frasco-ampola multidose de 2,5mL (5 doses).
16
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Possui administração intramuscular e é utilizada em dose única de 0,5 mL
(contendo 5 x1010 partículas virais), o que é uma vantagem em relação às demais
vacinas disponíveis atualmente no Brasil.
O estudo clínico de fase III incluiu aproximadamente 40.000 indivíduos sem
evidência de infecção prévia pelo SARS-CoV-2, com idades entre 18-100 anos, e
avaliou a eficácia vacinal em prevenir a covid-19 sintomática, moderada a
grave/crítica e confirmada laboratorialmente. Dados preliminares indicam que a
eficácia global foi de 66,3% (IC95% = 57,2%-72,4%) após ≥14 dias da vacinação
com dose única, sendo que uma eficácia de ≥63% foi observada em diferentes
categorias por idade, sexo, raça/etnia e entre aqueles com comorbidades. Ademais,
houve variação da eficácia geograficamente, sendo de 64,7% (IC95% = 54,1%-73%)
no Brasil - onde 69,4% dos participantes que fizeram sequenciamento genético
apresentavam infecção pela linhagem P.2 -, de 52% (IC95% = 30,3 – 73,1%) na
África do Sul (onde 94,5% dos casos sequenciados apresentavam a variante
20H/501Y.V2) e de 74,4% nos Estados Unidos (onde 96,4% dos sequenciados
possuíam a variante D614G). Não houve identificação das linhagens B.1.1.7 ou P1
no estudo.
Em relação à capacidade da vacina em evitar hospitalizações, a eficácia
estimada foi de 93,1% (IC95% = 71,1%- 98,4%) ≥14 dias da vacinação; sendo que
após ≥28 dias, não houve hospitalizações no grupo vacinado (eficácia estimada em
100%, IC95% = 74,3%-100%). A eficácia contra mortalidade global foi de 75%
(IC95% 33,4%-90,6%), não sendo detectada nenhuma morte associada a covid-19
no grupo vacinado (contra 7 no grupo placebo). Além disso, dados preliminares
sugerem que possa haver proteção vacinal também contra infecções assintomáticas,
pois 0,7% dos que receberam a vacina e que não apresentaram sintomas
apresentaram soroconversão para uma proteína não-S versus 2,8% no grupo
placebo (eficácia estimada de 74,2%; IC95% = 47,1%-88,6%).
Quanto à segurança e à reatogenicidade vacinal no estudo de fase III, apesar
de frequentes, a maioria dos eventos adversos foram leves a moderados e com
resolução após 1–2 dias da vacinação, sendo mais frequentes entre 18-59 anos do
que naqueles com idade ≥60 anos. Reações locais ou sistêmicas grau ≥3 foram
mais comuns em vacinados do que naqueles que receberam placebo (2,2% contra
0,7%, respectivamente). A frequência de eventos adversos graves foi baixa (0,4%),
tanto em vacinados quanto nos que receberam placebo; desses, 3 foram
17
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considerados relacionados à vacinação de acordo com o FDA (dor no local da
aplicação, hipersensibilidade e reatogenicidade sistêmica).
Esse imunizante não tem aprovação pela ANVISA para uso em população
abaixo de 18 anos

4.2.5. Administração simultânea com outras vacinas (coadministração)
Nenhuma das vacinas COVID-19 aprovadas atualmente é de vírus vivo
atenuado e, portanto, é improvável que a administração simultânea com as demais
vacinas do calendário vacinal incorra em redução da resposta imune ou risco
aumentado de eventos adversos. Inicialmente, devido à ausência de dados de
18
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segurança e eficácia, e visando um melhor monitoramento de eventos adversos pósvacinação, não se recomendava a administração simultânea com as demais vacinas
do calendário vacinal, preconizando um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas
COVID-19 e as diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Entretanto,
após a Nota Técnica Nº 1203/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 28 de setembro de
2021, concluiu-se que “as vacinas covid-19 poderão ser administradas de maneira
simultânea com as demais vacinas ou em qualquer intervalo”, estendendo ainda
essa

recomendação

“a

administração

de

imunoglobulinas e/ou

anticorpos

monoclonais bem como soros heterólogos, à exceção de pacientes que tiveram
covid-19 e utilizaram como parte do seu tratamento anticorpos monoclonais
específicos

contra

SARS-CoV-2,

plasma

convalescente

ou

imunoglobulina

específica contra o SARS-CoV-2”.

4.2.6 Administração de dose de reforço e dose adicional contra a Covid-19
De acordo com a Nota Técnica nº 43/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS o
avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, permitiu alcançar notáveis ganhos
em saúde pública, reduzindo de maneira significativa a ocorrência de casos graves e
óbitos pela Covid-19.
A NT considerou a elevada cobertura vacinal com 2 doses na população
idosa, e que os idosos acima de 70 anos continuam sendo os mais acometidos
pelas formas graves da Covid-19 com indícios de ascensão nas taxas de
hospitalizações desta população. Tanto os idosos quanto os indivíduos com alto
grau de imunossupressão apresentaram menor proteção pelo esquema padrão da
vacinação aos mais diversos tipos de imunizantes. Logo, a Câmara Técnica após
ampla discussão, optou por adotar a administração, a partir do dia 15 de setembro
de 2021, de uma dose de reforço da vacina para todos os idosos acima de 70
anos.
Em

sequência,

foi

emitida

a

Nota

Técnica

48/2021-

SECOVID/GAB/SECOVID/MS que, a partir do dia 28 de setembro, também se
iniciou a vacinação de dose de reforço para a população entre 60 e 69 anos.
Após ampla discussão na Câmara Técnica em Imunização da Covid- 19
(CTAI COVID-19), realizada em 24 de setembro de 2021, conforme previsto na Nota
Técnica 47/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, optou por adotar, a partir do 28 de
19
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setembro de 2021, a administração de 1 (uma) dose de reforço da vacina para todos
os trabalhadores da saúde, que deverá ser administrada 6 meses após a última
dose do esquema vacinal primário (segunda dose ou dose única), independente do
imunizante aplicado. A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser,
preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira
alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca).
A dose adicional para se completar o esquema vacinal primário está
indicada aos pacientes com alto grau de imunossupressão, dessa forma conforme a
Nota Técnica nº 43/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, a dose será aplicada na
população, a partir do dia 15 de setembro, com imunodeficiência primária grave;
Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco
hematopoié cas (TCTH) uso de drogas imunossupressora; Pessoas vivendo com
HIV/AID; Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente,
≥14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; doenças auto
inflamatórias,

doenças

intestinais

inflamatórias;

Pacientes

em

hemodiálise;

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.
Para os indivíduos com alto grau de imunossupressão o intervalo para a dose
de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema primário.
A vacina a ser utilizada para a dose adicional deverá ser, preferencialmente,
da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina
de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca) .

4.2.7. Procedimentos de aplicação das vacinas
Considerando o quantitativo de vacinas disponíveis e em aprovação, o
município disponibilizará as bulas ou notas técnicas individuais de cada vacina às
Unidades de Saúde, contendo as especificações sobre o procedimento de aplicação
de cada uma, conforme as aprovações da ANVISA e suas atualizações.
A utilização de Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs) pelos

trabalhadores de saúde envolvidos na Campanha de Vacinação é essencial no
momento do atendimento e tem como objetivo a proteção destes trabalhadores, bem
como a segurança dos indivíduos que serão atendidos pela vacinação. Nesse
sentido, seguem abaixo as orientações:
20

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTBVGVWPIXKVON3E+WXGWW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibicoara

Sexta-feira
5 de Novembro de 2021
23 - Ano IX - Nº 2635

PLANO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE IBICOARA

EPI obrigatórios durante a rotina de vacinação: Máscara cirúrgica: obrigatória,
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. 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.

21
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5. GRUPOS PRIORITÁRIOS
De acordo o PNI, 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 pelo MS em quantitativo limitado.
Na definição dos grupos prioritários foi utilizada a relevância, 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, avaliando-se ainda possíveis contraindicações.
Com base nas primeiras edições do plano de imunização divulgado pelo
Ministério da Saúde, através dos imunizantes aprovados pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), a vacinação para a Covid-19 no país deverá
acontecer de forma escalonada, em quatro fases, por conta de não se dispor de
doses de vacinas imediatas para vacinar todos os grupos em etapa única,
priorizando diferentes grupos da população, conforme a seguir:
x

Fase 1: trabalhadores da área de saúde (Quadro 1), idosos com mais de
75 anos, brasileiros acima de 60 anos que vivem em Instituições de Longa
Permanência para Idosos – ILPI (abrigos, asilos, casa de acolhimento,
etc), população indígena aldeada, comunidades tradicionais e ribeirinhas.

x

Fase 2: idosos de 60 a 74 anos em qualquer situação.

x

Fase 3: indivíduos com condições de saúde que estão relacionadas a
casos mais graves de Covid-19 (Quadro 2).

x

Fase 4: profissionais da educação, profissionais das forças de segurança
e salvamento, funcionários do sistema prisional e a população privada de
liberdade, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência
institucionalizadas,
caminhoneiros,

pessoas

trabalhadores

com
de

deficiência
transporte

permanente
coletivo

severa,

rodoviário

e

metroferroviário de passageiros, trabalhadores de transporte aéreo e
trabalhadores portuários.

A vacinação nas fases descritas ocorreu de acordo ao percentual de doses
recebidas pelo município.
22
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Quadro 1 – Indicação dos denominadores pelo Município para Grupos relacionados a Trabalhadores
da área de saúde.
TRABALHADORES DE SAÚDE
DEFINIÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos
aqueles
que
atuam
em
espaços
e
estabelecimentos de assistência e vigilância à
saúde,
sejam
eles
hospitais,
clínicas,
ambulatórios, laboratórios e outros locais,
envolvidos na resposta pandêmica nos diferentes
níveis de complexidade da rede de saúde.

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

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.

Fonte: Adaptado do PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A
COVID-19 – MS/2020.
Quadro 2 – Indicação do denominador dos Grupos de comorbidades relacionados aos casos mais
graves de Covid-19.
Diabetes Mellitus
Hipertensão Arterial Grave
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC
Doenças Renal
COMORBIDADES*

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.
*Obs.: As especificações de cada comorbidades estão definidas no Anexo 1 (atualizado em
01/10/2021).
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Em conformidade com a programação definida pelo Ministério da Saúde,
segue no Quadro 3 abaixo, a estimativa populacional do município de Ibicoara, por
grupo prioritário, em fontes oficiais e levantamentos atualizados constantemente,
conforme ocorre a operacionalização da referida Campanha. As fases deverão ser
executadas conforme 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. A meta é
vacinar, pelo menos, 90% da população estimada em cada um dos grupos
prioritários, cujo indicador será o percentual de pessoas vacinadas, por grupo,
considerando a população estimada para cada grupo referido.

Quadro 3 – População estimada para vacinação contra COVID-19 por grupo prioritário no município
de Ibicoara-BA.
Quantitativo de vacinas e
População
Grupos Prioritários
seringas, considerando
Estimada*
esquema de duas doses
Fase 1
Trabalhadores de Saúde
Idosos > 75 anos

374
453

748
906

Idosos ILPI (> 60 anos)

0

0

Indígenas aldeados

0

0

Povos e Comunidades
Tradicionais e Ribeirinhas

0

0

Total

827

1.654

Fase 2
Idosos 60 a 74 anos
Total

1.199
1.199

2.398
2.398

Fase 3
Comorbidades (risco maior de
agravamento)**

469

938

Total

469

938

Fase 4
Pessoas em situação de rua

0

0

Forças de Segurança e Salvamento**

18

36

24
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Trabalhadores da Educação**

595

1.190

Pessoas com deficiência
institucionalizadas

0

0

Pessoas com deficiência permanente
severa

511

1.022

Caminhoneiros

42

42

Trabalhadores Transporte Coletivo
Rodoviário e Metroferroviário de
passageiros

05

05

Trabalhadores de Transporte Aéreo

0

0

Trabalhadores Portuários

0

0

População Privada de Liberdade

0

0

Funcionário do Sistema de Privação de
Liberdade

0

0

Total da fase 4
Total das 4 fases

1.171
3.666

2.248
7.332

*Obs.1: Dados sujeitos a alterações (atualizados em 19/05/2021).
**Obs.2: Houve antecipação da vacinação de algumas comorbidades e de faixas etárias específicas
para estes grupos.
Fonte: DATASUS, 2021; SIPNI Web, 2021; SI-PNI Campanha, 2021.

Ao longo da campanha poderão ocorrer alterações na sequência de
prioridades descritas acima e/ou subdivisões de alguns estratos populacionais, bem
como a inserção de novos grupos, à luz de novas evidências sobre a doença,
situação epidemiológica e das vacinas COVID-19.
Apresenta-se a seguir os critérios de priorização para vacinação dos grupos
de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e
puérperas com comorbidades. Porém, ressalta-se que em 11/05/2021, o Programa
Nacional de Imunizações anunciou a interrupção temporária da vacinação de
gestantes SEM comorbidades bem como a interrupção do uso da vacina
AstraZeneca/Oxford em gestantes frente à ocorrência de um possível evento
adverso grave com associação causal com a vacina em uma gestante.
Deve-se vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses
disponibilizado:
25
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x Pessoas com Síndrome de Down com 18 anos ou mais;
x Pessoas com imunossupressão com 18 anos ou mais;
x Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal
(diálise) com 18 anos ou mais;
x Transplantados com 18 anos ou mais;
x Gestantes e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos;
x Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;

x Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de
Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Em seguida, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de
doses disponibilizado e com as vacinas permitidas à cada faixa etária, segundo as
faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos, 20 a 29
anos, 18 a 19 anos e 12 a 17 anos:
x Pessoas com comorbidades;

x Pessoas com Deficiência Permanente;
Considerando o atual cenário epidemiológico, o estado da Bahia, por meio do
Programa Estadual de Imunizações (DIVEP/SUVISA/SESAB), reiterou a importância
da estratégia ser realizada em quatro fases, conforme a definição dos eixos
prioritários que guiam o plano de vacinação, a saber: situação epidemiológica,
atualização das vacinas em estudo, monitoramento e orçamento, operacionalização
da campanha, farmacovigilância, estudo de monitoramento pós-marketing, sistema
de informação, monitoramento, supervisão e avaliação, comunicação, encerramento
da campanha.
Após a vacinação dos grupos prioritários e conforme recomendação do PNI, a
indicação para outros grupos e faixas etárias deverá avançar gradativamente, até
que toda a população esteja contemplada, garantindo assim uma proteção efetiva
para os residentes no município, de acordo com estudos atualizados e critérios de
vacinação vigentes no período. No momento, a menor faixa etária vigente, conforme
protocolos ministeriais e indicações de vacina é de 12 anos de idade.
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Segue abaixo (Quadro 4), a estimativa da população de Ibicoara de 10 a 59
anos conforme dados do DATASUS (2020), por faixa etária quinquenal:
Quadro 4 – População residente de Ibicoara-BA, de 10 a 59 anos, no ano de 2020.
FAIXA ETÁRIA

POPULAÇÃO RESIDENTE

10 a 14 anos

2.049

15 a 19 anos

2.208

20 a 24 anos

2.120

25 a 29 anos

1.752

30 a 34 anos

1.776

35 a 39 anos

1.654

40 a 44 anos

1.186

45 a 49 anos

854

50 a 54 anos

749

55 a 59 anos

533

TOTAL

14.881

Fonte: DATASUS, 2021.

Ainda segundo o eSUS AB (2021), a população de 12 a 17 anos do município
pode ser vista por ano de idade no Quadro 5 abaixo:
Quadro 5 – População de Ibicoara-BA cadastrada no eSUS AB, de 12 a 17 anos, no ano de 2021.
IDADE

POPULAÇÃO CADASTRADA

12 anos

360

13 anos

367

14 anos

353

15 anos

350

16 anos

375

17 anos

406

TOTAL

2.211

Fonte: eSUS AB, 2021.
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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, a exemplo dos Núcleos Regionais de Saúde
(NRS), Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica, comunicação e outros setores da
gestão municipal, além do controle social por meio do Conselho Municipal de Saúde
(CMS).

6.2 Planejamento das Ações
O detalhamento da organização a partir da programação local será
fundamental para alcançar o público-alvo da vacinação dimensionando a ampliação
de recursos humanos, materiais e físicos, bem como a ampliação do número de
pontos estratégicos específicos para vacinação contra COVID-19, viabilizando o
aumento da capacidade logística e de atendimento, visando atingir a meta de
vacinação no prazo estabelecido.
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 de cada município.
Na elaboração das micro programações locais devem ser consideradas os
seguintes aspectos para definição das estratégias de vacinação:
x Vacinação de trabalhadores de saúde: exige trabalho conjunto entre
Atenção Primária à Saúde e Urgência e Emergência, principalmente
para aqueles que atuam em unidades exclusivas para atendimento da
covid-19;
x

Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa pode ser uma
estratégia em resposta àqueles que têm mobilidade limitada ou que
estejam acamados;
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x Vacinação em drive thru, nos grandes centros urbanos;
x Organização da unidade primária em saúde em diferentes frentes de
vacinação, para evitar aglomerações (deve-se pensar na disposição e
circulação destas pessoas nas unidades de saúde e/ou postos
externos de vacinação).
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 pelo Ministério da Saúde.
A vacinação do município ocorrerá nas 07 (sete) salas de vacina das
Unidades de Saúde da Família (Quadro 6), tendo em vista o cronograma de divisão
dos grupos prioritários, o que reduz a possibilidade de aglomeração nas unidades e
a necessidade de registro no sistema de informação online específico. Cada sala de
vacina contará com, no mínimo, 02 (dois) vacinadores para agilizar o processo de
orientação, aplicação do imunobiológico e registro da dose, para evitar filas
prolongadas.
Caberá a cada Unidade de Saúde vacinadora a organização do fluxo dos
usuários, cronograma dos profissionais de saúde para garantir atendimento,
levantamento de grupos prioritários além da estimativa, solicitação de insumos
necessários à vacinação, avaliação de eventos adversos e queixas técniacs das
vacinas, bem como orientação aos Agentes Comunitários de Saúde e toda a equipe
quanto à fase da vacinação e multiplicação do conhecimento adquirido nas
capacitações, sejam presenciais ou online.

Quadro 6 – Locais definidos para vacinação contra COVID-19 no município de Ibicoara-BA, em 2021.
LOCAIS DE
Nº DE PROFISSIONAIS
ENDEREÇO
VACINAÇÃO
VACINADORES
USF Renan de Sá Teles

Trav. Minas Gerais, S/N, Centro

02

USF Canjerana

Povoado de Canjerana, S/N, Zona Rural

02

USF Capão da Volta

Povoado de Capão da Volta, nº 200, Zona Rural

02

USF Pau Ferrado

Povoado Pau Ferrado, nº 25, Zona Rural

02

USF Mundo Novo

Povoado Mundo Novo, S/N, Zona Rural

02

Pina
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USF Iracema Costa e
Silva
USF Renascer

Renascer, nº 25, Distrito de Cascavel
Trav. Itamar Magalhães, nº 25, Distrito de
Cascavel

02

02

Os casos de indivíduos dos grupos prioritários, com mobilidade limitada ou de
quaisquer outras dificuldades de acesso, será adotada a vacinação in loco,
garantindo a acessibilidade dos mesmos à imunização.
A vacinação in loco também ocorrerá com a equipe volante composta por
enfermeiro(a) e técnico de enfermagem para vacinar os profissionais de saúde que
atuam na “linha de frente” prestando assistência aos casos suspeitos e confirmados
de covid-19 em demais estabelecimentos de saúde: o Centro de Atendimento à
COVID-19 e os serviços do atendimento às urgências e emergências (Unidade
Retaguarda 24 horas e Serviço Móvel de Urgência – SAMU 192), conforme
especificado no Quadro 7 abaixo:

Quadro 7 – Cronograma de vacinação contra COVID-19 referente à primeira remessa da Fase 1, do
município de Ibicoara-BA, em 2021.
DATA
EQUIPES A SEREM VACINADAS
Unidade Retaguarda 24 horas
SAMU 192
20/01/2021

USF Renan de Sá Teles Pina
USF Canjerana
Centro de Atendimento à COVID-19
Unidade Retaguarda 24 horas

21/01/2021

SAMU 192
USF Capão da Volta
USF Mundo Novo
Unidade Retaguarda 24 horas
SAMU 192

22/01/2021

USF Pau Ferrado
USF Renascer
USF Iracema Costa e Silva

Conforme orientações do Ministério da Saúde (MS), a prioridade de
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vacinação no primeiro lote de vacinas recebidas foi destinada para os profissionais
de saúde que prestam assistência diretamente aos pacientes suspeitos e
confirmados de COVID-19. Sendo assim, o Quadro 5 acima mencionado segue a
premissa do MS.
Os próximos lotes, devido a inexistência de um cronograma do Ministério da
Saúde e da SESAB quanto à quantidade de doses e data de envio das mesmas
aos municípios, serão distribuídos conforme ocorrer o recebimento, vacinando
sequencialmente os grupos prioritários previstos no Plano ou seguindo as
alterações que possam ser feitas pelos órgãos competentes.
Os locais de vacinação se manterão fixos nas 07 USF do município
referidas anteriormente no Quadro 4 para todos os grupos e, em situações
especiais, ocorrerá em pontos estratégicos de apoio (p.ex.: escolas, ginásios) que
serão informados à população pelos ACS e mídias sociais oficiais à população,
além de estratégias in loco, levando em consideração as limitações de
acessibilidade que possam ocorrer aos públicos prioritários no decorrer da
Campanha.

6.2.1 Capacitação
O município participará das capacitações direcionadas às novas tecnologias
que venham a ser incorporadas à Rede, bem como acerca de processos de
trabalho, considerando a possibilidade do uso de diversas estratégias para garantia
da vacinação e repassará as orientações técnicas da campanha com vistas a
preparação das equipes municipais que atuarão no planejamento e execução da
campanha de vacinação.
O município também realizará e/ou direcionará a todos os profissionais as
webpalestras fornecidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia, em plataforma online ou presencial, conforme ofertado aos
municípios.
Caberá as Unidades de Saúde vacinadoras participar das capacitações
fornecidas pelo Município, SESAB e/ou Ministério da Saúde referentes à campanha
e multiplicar o conhecimento àqueles profissionais que não tiverem acesso.
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6.2.2 Rede de Frio, Logística de Distribuição e Salas de Vacinação
A Rede de Frio do município é climatizada com condicionador de ar (área
climatizada: 15ºC a 24ºC) e conta com 04 (quatro) geladeiras e 01 (uma) Câmara
Fria, todos com controle de temperatura para garantir a eficiência dos
imunobiológicos, preservando-os em temperatura entre +2ºC e +8ºC (área
refrigerada). O setor dispõe ainda de caixas térmicas e bobinas reutilizáveis para
armazenamento dos imunobiológicos a serem transportados, com termômetro digital
de máxima e mínima para monitoramento da temperatura.
O recebimento, armazenamento e distribuição dos imunobiológicos será
realizada pela equipe da Rede de Frio do município com emissão de Nota de
Fornecimento de Imunobiológicos, tendo em vista a necessidade de monitorar o
quantitativo de doses enviadas e aplicadas pelas unidades de saúde, com seus
diferentes quantitativos populacionais.
Caberá às Unidades de Saúde vacinadoras fiscalizar o armazenamento das
vacinas e comunicar à Vigilância Epidemiológica diariamente sobre quaisquer
dificuldades relacionadas ao processo de vacinação.
As 07 (sete) salas de vacinação do município são climatizada com
condicionador de ar (área climatizada: 15ºC a 24ºC) e contam com 01 (um)
refrigerador com controle de temperatura para garantir a eficiência dos
imunobiológicos, preservando-os em temperatura entre +2ºC e +8ºC (área
refrigerada). As mesmas ainda dispõem ainda de caixas térmicas e bobinas
reutilizáveis para armazenamento dos imunobiológicos a serem transportados, com
termômetro digital de máxima e mínima para monitoramento da temperatura.
A limpeza da Rede de Frio e das salas de vacina e dos equipamentos de
refrigeração deverão seguir as recomendações do do Manual da Rede de Frio do
Ministério da Saúde (2017) e o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação
(2014).
Os processos de limpeza de superfícies em serviços de saúde envolvem a
limpeza concorrente (diária) e a limpeza terminal, conforme orientação do Manual de
Normas e Procedimentos para Vacinação. A limpeza concorrente da sala de
vacinação deve ser realizada pelo menos duas vezes ao dia em horários
preestabelecidos ou sempre que ela for necessária. A limpeza terminal é mais
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completa e inclui todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas da
sala e dos equipamentos. A limpeza terminal da sala de vacinação deve ser
realizada a cada 15 dias, contemplando a limpeza de piso, teto, paredes, portas e
janelas, mobiliário, luminárias, lâmpadas e filtros de condicionadores de ar. Quanto
aos equipamentos de refrigeração, a equipe responsável pela sala deverá programar
e executar o procedimento de limpeza conforme as orientações contidas no Manual
de Rede de Frio.

Limpeza da sala de vacinação
A limpeza da sala de vacinação deve ser realizada por profissionais
devidamente treinados e, embora o trabalhador da sala de vacinação não execute
propriamente tal procedimento, é importante que ele saiba como a limpeza deve ser
realizada.
Para a limpeza concorrente da sala de vacinação, o funcionário deve:
• Usar roupa apropriada e calçado fechado.
• Organizar os materiais necessários (balde, solução desinfetante, rodo e pano
de chão ou esfregão, luvas para limpeza, pá).
• Higienizar as mãos com água e sabão.
• Calçar luvas antes de iniciar a limpeza.
• Preparar a solução desinfetante para a limpeza, colocando 10 mL de
desinfetante para cada litro de água.
Nota: O produto usado para a desinfecção da sala de vacinação é, de preferência, o
hipoclorito a 1%
• Umedecer um pano na solução desinfetante, envolvê-lo em um rodo (pode-se
também utilizar o esfregão) e proceder à limpeza da sala do fundo para a
saída, em sentido único.
• Recolher o lixo do chão com a pá, utilizando esfregão ou rodo envolvido em
pano úmido.
• Recolher o lixo do cesto, fechando o saco corretamente.
Para a limpeza terminal, o funcionário deve:
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• Usar roupa apropriada e calçado fechado.
• Organizar os materiais necessários (balde, solução desinfetante, sabão
líquido, esponja, rodo e pano de chão ou esfregão, luvas para limpeza, pá).
• Higienizar as mãos com água e sabão.
• Calçar luvas antes de iniciar a limpeza.
• Preparar a solução desinfetante para a limpeza, colocando 10 mL de
desinfetante para cada litro de água.
• Lavar os cestos de lixo com solução desinfetante.
• Iniciar a limpeza pelo teto, usando pano seco envolvido no rodo.
• Retirar e limpar os bojos das luminárias, lavando-os com água e sabão e
secando-os em seguida.
• Limpar janelas, vitrôs e esquadrias com pano úmido em solução desinfetante,
finalizando a limpeza com pano seco.
• Lavar externamente janelas, vitrôs e esquadrias com escova e solução
desinfetante, enxaguandoos em seguida.
• Limpar as paredes com pano umedecido em solução desinfetante e completar
a limpeza com pano seco.
• Limpar os interruptores de luz com pano úmido.
• Lavar a(s) pia(s) e a(s) torneira(s) com esponja, água e sabão.
• Enxaguar a(s) pia(s) e passar um pano umedecido em solução desinfetante.
• Limpar o chão com esfregão ou rodo envolvidos em pano umedecido em
solução desinfetante e, em seguida, passar pano seco.
Nota: Não se deve varrer o chão para evitar a dispersão do pó e a contaminação do
ambiente.

Limpeza do equipamento de refrigeração
A limpeza do refrigerador deve ser feita a cada 15 dias ou quando a camada de
gelo do congelador atingir 0,5 cm. Antes de proceder à limpeza propriamente dita,
adote as seguintes providências:
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• Prepare as caixas térmicas para acondicionar os imunobiológicos que estão
no refrigerador conforme orientação dada nesta Parte III do Manual de
Normas e Procedimentos para Vacinação.
• Espere o tempo necessário (mais ou menos 30 minutos) até que o ambiente
interno da caixa térmica esteja na temperatura recomendada, ou seja, entre
+2ºC a +8ºC (o ideal é +5ºC).
• Transfira os imunobiológicos para a caixa térmica após a ambientação,
vedando-a com fita adesiva larga. Depois de remanejar os imunobiológicos
para a caixa térmica, proceda à limpeza do refrigerador, adotando os
seguintes procedimentos:
o Registre no formulário de controle de temperatura o horário de
desligamento do refrigerador.
o Desligue a tomada e abra as portas do refrigerador e do congelador.
o Espere até que todo o gelo aderido se desprenda das paredes do
congelador sem utilizar faca ou outro objeto pontiagudo para a
remoção do gelo.
o Não mexa no termostato para não alterar o padrão de temperatura.
o Limpe as áreas externa e interna do refrigerador usando um pano
umedecido em solução de água com sabão neutro ou sabão de coco.
Notas: Não jogue água no interior do refrigerador; Limpe a parte posterior do
refrigerador (grade e motor) com pano umedecido e enxugue-a com pano seco.
o Enxugue as áreas externa e interna com um pano limpo e seco.

Depois de limpar o refrigerador, arrume o equipamento procedendo da seguinte
forma:
• Ligue o refrigerador.
• Recoloque o termômetro, as garrafas com água e corante e as bobinas
reutilizáveis.
• Mantenha as portas fechadas por um período de uma a duas horas.
• Verifique, após esse período, se a temperatura interna está entre +2ºC e +8ºC
(o ideal é +5ºC).
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• Recoloque os imunobiológicos nos lugares indicados de acordo com as
recomendações descritas na Parte III do Manual de Normas e Procedimentos
para Vacinação.

6.2.3 Situação dos Insumos
Quadro 8 – Quantitativo de seringas no estoque da Vigilância Epidemiológica, no município de
Ibicoara, em fevereiro de 2021.

SERINGA

C/ AGULHA

QUANTIDADE

01 ml

13 x 0,38 mm

1.400

01 ml

13 x 0,45 mm

10.000

03 ml

20 x 0,55 mm

600

03 ml

25 x 0,6 mm

400

03 ml

25 x 0,7 mm

200

03 ml

30 x 0,7 mm

3.000

05 ml

30 x 0,8 mm

1.800

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Ibicoara-BA, 2021.

As Unidades de Saúde deverão informar com antecedência mínima de 01
(uma) semana, a necessidade de reposição do estoque de seringas, agulhas e
demais insumos necessários à operacionalização da vacinação contra a COVID-19,
suficientes para o grupo prioritário em vacinação no momento e os próximos
previstos, de maneira a garantir o abastecimento regular dos insumos, para não
causar quaisquer prejuízos ao andamento da vacinação municipal.
Caberá à Secretaria Municipal de Saúde prover os insumos necessários à
operacionalização da Campanha, conforme demanda referida pelas Unidades de
Saúde vacinadoras.
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7. SISTEMAS DE INFORMAÇÂO
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 pós-marketing.
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 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
Pós-vacinação; (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
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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 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 cadastrou seus usuários no sistema.
O sistema pode ser utilizado seguindo as instruções do link abaixo, disponibilidado
pela equipe do telessaúde bahia, que orienta todos os passos desde o cadastro ao
lançamento de vacina aplicada no estabelecimento de saúde:
x http://telessaude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Sistema-deInforma%C3%A7%C3%A3o-Campanha-de-vacina%C3%A7%C3%A3o-Covid19.pdf
Segue abaixo, os gestores e operadores cadastrados no SCPA (SI-PNI),
aptos a alimentar os sistemas definidos pelo Ministério da Saúde para a Campanha:

Quadro 9 - Gestores e operadores cadastrados no SCPA (SI-PNI), aptos a alimentar os sistemas
definidos pelo Ministério da Saúde para a Campanha

PERFIL

UNIDADE

Gestor Municipal do Sistema

Vigilância

Epidemiológica

NOME
Hugo Pascoal Santos Ribeiro

Municipal
Gestor

Estabelecimento

de

USF Renan de Sá Teles Pina

Luciclea Aguiar Santana Souza

Operador Estabelecimento de

USF Renan de Sá Teles Pina

Soraia Ledo Silva

USF Pau Ferrado

Emille Sousa Azevedo Cordeiro

Saúde

Saúde Campanha
Gestor

Estabelecimento

de

Saúde
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Operador Estabelecimento de

USF Pau Ferrado

Saúde Campanha
Gestor

Maurina

Silva

Ferreira

de

Amorim

Estabelecimento

de

USF Iracema Costa e Silva

Juliana Luz Ribeiro

Operador Estabelecimento de

USF Iracema Costa e Silva

Iriane Santos Alves

USF Iracema Costa e Silva

Diene Silva de Oliveira

de

USF Capão da Volta

Abigail Lúcia Oliveira Sousa

Operador Estabelecimento de

USF Capão da Volta

Solange Barros Carvalho

USF Capão da Volta

Fernando Oliveira Silva

de

USF Canjerana

Ana Paula gomes Aguiar

Operador Estabelecimento de

USF Canjerana

Arleide Lima de Almeida

USF Canjerana

Dilene Novais Barbosa

de

USF Renascer

Aline Almeida da Hora

Operador Estabelecimento de

USF Renascer

Itailma Silva Ramos

USF Renascer

Lane Ferreira dos Santos

de

USF Mundo Novo

Tatiana Nunes Gondim

Operador Estabelecimento de

USF Mundo Novo

Siara Prado Souza

Saúde

Saúde Campanha
Operador Estabelecimento de
Saúde Campanha
Gestor

Estabelecimento

Saúde

Saúde Campanha
Operador Estabelecimento de
Saúde Campanha
Gestor

Estabelecimento

Saúde

Saúde Campanha
Operador Estabelecimento de
Saúde Campanha
Gestor

Estabelecimento

Saúde

Saúde Campanha
Operador Estabelecimento de
Saúde Campanha
Gestor

Estabelecimento

Saúde

Saúde Campanha
Fonte: SCPA, 2021.
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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 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.
No momento, todos os casos de queixa técnica ou evento adverso pósvacinação relacionado à vacinação deverá ser comunicado imediatamente à
Vigilância Epidemiológica Municipal, para se proceder com a notificação pelo
sistema NOTIVISA.
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8. FARMACOVIGILÂNCIA

Segundo o Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos pósVacinais (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 e Sanitária de Eventos Adversos Pós-Vacinação
(2020), 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:
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Figura 1 – 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, além dos casos leves e notificar
todos os EAVP dos pacientes no sistema de informação vigente (eSUS Notifica).
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
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acionados pela Central de Regulação a fim de viabilizar o atendimento da forma
mais eficaz possível.
Caso de EAPV

USF da área de cobertura

Unidade Retaguarda 24 horas
(Observação)

Hospital Susy Zanfretta - Barra da Estiva-BA
(Internação)

8.1. Precauções à administração da vacina

8.1.1. Doenças febris agudas, pessoas com suspeita de covid-19 e histórico prévio
de infecção pelo SARS-CoV-2.
Em geral, como acontece 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.
É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de
incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto,
recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com quadro sugestivo de
infecção em atividade para se evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais.
Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção, idealmente a
vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos quatro
semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra
de PCR positiva em pessoas assintomáticas.
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8.1.2. Vacinação de pessoas com exposição recente à covid-19.
As vacinas COVID-19, atualmente, não são recomendadas para controle
surtos ou para profilaxia pós-exposição ao SARS-CoV-2 em pessoas com exposição
conhecida. Devido ao período de incubação mediano da covid-19 ser de apenas 4 a
5 dias, é improvável que a vacinação contra à covid-19 gere uma resposta adequada
dentro desse prazo para uma profilaxia pós-exposição efetiva. Pessoas na
comunidade ou em contexto ambulatorial, que tiverem tido contato com casos
suspeitos ou confirmados de covid-19, não devem ser vacinadas durante o período
de quarentena (conforme recomendado no Guia de Vigilância da Covid-19), para
evitar exposição potencial de profissionais de saúde, e dos demais usuários do
serviço durante a vacinação.

8.1.3. Gestantes, Puérperas e Lactantes
Frente a ocorrência de um evento adverso grave com provável associação
causal com a vacina AstraZeneca/Fiocruz em uma gestante, optou-se pela
interrupção temporária na vacinação das gestantes e puérperas, o uso da
vacina AstraZeneca/Fiocruz. As gestantes e puérperas deverão ser vacinadas com
vacinas

COVID-19

que

não

contenham

vetor

viral

(Sinovac/Butantan

ou

Pfizer/Wyeth).
As gestantes e puérperas que já tenham recebido a primeira dose da vacina
AstraZeneca/Fiocruz deverão ser imunizadas com a vacina da Pfizer.
A vacinação inadvertida de gestantes e puérperas (com vacina de Vetor Viral)
a AstraZeneca deverá ser notificada como um erro de imunização no e-SUS notifica
(https://notifica.saude.gov.br/). O teste de gravidez não deve ser um pré-requisito
para mulheres em idade fértil, e que se encontram em algum grupo prioritário para
vacinação.

8.1.4.

Pacientes

Oncológicos,

Transplantados

e

Demais

Pacientes

Imunossuprimidos
Recomenda-se que a avaliação de risco benefício e a decisão referente à
vacinação seja realizada pelo paciente em conjunto com o médico assistente. No
entanto, de maneira geral, recomenda-se que esses indivíduos sejam vacinados,
salvo situações de contraindicações específicas.
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8.2. Contraindicações à administração das vacinas COVID-19
x Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes da vacina;
x Para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática
confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19;
x Para a vacina covid-19 (recombinante) - AstraZeneca acrescenta-se a
seguinte contraindicação: pacientes que sofreram trombose venosa e/ou
arterial importante em combinação com trombocitopenia após vacinação com
qualquer vacina para a COVID-19.
x Para as vacinas covid-19 recombinantes dos fabricantes AstraZeneca e
Janssen acrescenta-se a seguinte contraindicação: pessoas com histórico de
síndrome de extravasamento capilar.

8.3. Vacinação de menores de 12 anos
As vacinas COVID-19 não estão indicadas para essa faixa etária, indivíduos
que forem inadvertidamente vacinados deverão ter seus esquemas encerrados sem
que sejam administradas doses adicionais.

8.4. Intercambialidade
De acordo com a NOTA TÉCNICA Nº 6/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS
que trata sobre orientações referentes a intercambialidade das vacinas COVID-19, o
Ministério da Saúde, subsidiado pelas discussões realizadas na Câmara Técnica
Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, orienta a partir de agora que:
1. De maneira geral não se recomenda a intercambialidade de vacinas covid-19,
no entanto, em situações de exceção, onde não for possível administrar a
segunda dose da vacina com uma vacina do mesmo fabricante, seja por
contraindicações específicas ou por ausência daquele imunizante no país
(exemplo, indivíduos que receberam a primeira dose de uma vacina covid19
em outro país e que estarão no Brasil no momento de receber a segunda
dose), poderá ser administrada uma vacina covid-19 de outro fabricante. A
segunda dose deverá ser administrada no intervalo previamente aprazado,
respeitando o intervalo adotado para o imunizante utilizado na primeira dose.
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2. Às mulheres que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz e
que estejam gestantes ou no puerpério (até 45 dias pós-parto) no momento
de receber a segunda dose da vacina deverá ser ofertada, preferencialmente,
a vacina Pfizer/Wyeth. Caso este imunizante não esteja disponível na
localidade, poderá ser utilizada a vacina Sinovac/Butantan. Os indivíduos que
receberem vacina no esquema de intercambialidade deverão ser orientados a
respeito das limitações referentes aos dados existentes e do perfil de risco
benefício.
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9. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS NA CONSERVAÇÃO DAS
VACINAS
Os equipamentos de refrigeração podem deixar de funcionar por vários
motivos. Assim, para garantir a qualidade e evitar a perda dos imunobiológicos, é
necessário dispor de recursos estratégicos que orientem medidas de prevenção e
controle do risco associado à ocorrência deste tipo de evento, bem como manter a
higienização e observação dos mesmos. Nesse sentido, orienta-se seguir as
recomendações do Plano de Contingência para a Rede de Frio e Salas de
vacinação abaixo (orientações em conformidade com as recomendações do Manual
da Rede de Frio do Ministério da Saúde - 2017), diante de qualquer situação que
coloque em risco a conservação dos imunobiológicos:
x Havendo interrupção da energia elétrica ou falha no equipamento de
refrigeração, manter a geladeira fechada e monitorar rigorosamente a
temperatura (deve estar entre +2 e +8ºC).
x Avisar imediatamente à Diretoria de Imunização ou a Coordenação de
Vigilância em Saúde.
x Se não houver restabelecimento da energia no prazo máximo de 2 horas ou
quando a temperatura estiver próxima de +7°C, proceder imediatamente a
transferência dos imunobiológicos para a caixa térmica com termômetro cabo
extensor e gelox suficiente para manter as vacinas em temperatura ideal (+2
e +8°C).
x O mesmo procedimento deverá ser adotado quando houver falha no
equipamento, entrando em contato seguidamente com o setor responsável
pela manutenção.
x No quadro de distribuição de energia elétrica da instituição e na tomada de
geladeira colocar um aviso “NÃO DESLIGAR”.
x Estabelecer parceria com a empresa de fornecimento de energia a fim de ter
informação previa sobre interrupção programada de energia elétrica.
x Nas situações de emergência comunicar a instancia superior da área de
abrangência (Base Regional de Saúde – BRS) para devidas providencias e,
caso seja necessário, as vacinas deverão ser transferidas para a Rede de
Frio Regional da BRS nas caixas térmicas previamente preparadas e
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climatizadas com bobinas reutilizáveis (entre +2 e +8ºC); neste caso,
relacionar TODOS os imunobiológicos, número de frascos com respectivos
lotes, em duas vias: uma para a unidade e outra para o local que irá
armazenar.
x Nos casos em que houver falha na execução destas recomendações e houver
suspeita ou constatação de que um determinado imunobiológico foi
submetido a condições que provoquem desvio na sua qualidade (por
exemplo: acondicionado ou mantido fora dos padrões de temperatura
preconizados), o servidor deve comunicar a ocorrência a diretoria de
imunização e, em seguida, identificar, separar e armazenar o produto em
condições adequadas da Cadeia de Frio. Posteriormente, deve preencher o
Formulário para avaliação de Imunobiológicos sob suspeita (Anexos 2 e 3), e
encaminhá-lo a BRS da região de abrangência.

48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTBVGVWPIXKVON3E+WXGWW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibicoara

Sexta-feira
5 de Novembro de 2021
51 - Ano IX - Nº 2635

PLANO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE IBICOARA

10. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS RESULTANTES DA VACINAÇÃO
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).
Os resíduos classificados no Grupo A1, conforme Artigo 47 da RDC Nº 222
supracitada, são aqueles resultantes da administração de imunobiológicos que
contêm na formulação resíduos com microorganismos vivos atenuados, incluindo
frascos de imunobiológicos com expiração do prazo de validade, frascos vazios com
restos do produto ou conteúdo inutilizado. Estes devem ser submetidos a tratamento
antes da disposição final.
Após tratamento do resíduo do Grupo A1 e havendo descaracterização física
das estruturas, podem ser acondicionados segundo a classificação do Grupo D, que
são os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde
ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
Conforme o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, a
inativação dos resíduos infectantes ocorre por autoclavagem, durante 15 minutos, a
uma temperatura entre 121°C e 127°C. Após a autoclavagem, tais resíduos podem
ser acondicionados segundo a classificação do Grupo D e desprezados com o lixo
hospitalar.
Os resíduos provenientes de campanhas e de vacinação extramuros ou
intensificações, enquadrados na classificação do Grupo A1, quando não puderem
ser submetidos ao tratamento nos locais de geração, devem ser acondicionados em
caixas coletoras de materiais perfurocortantes e, para o transporte seguro até a
unidade de tratamento, as caixas devem estar fechadas.
Os resíduos do Grupo E, os perfurocortantes, necessitam ser acondicionados
em recipientes resistentes, que estejam devidamente identificados com a inscrição
perfurocortante e devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final.
Quanto a outros resíduos gerados a partir de atividades da Rede de Frio,
como as caixas de poliuretano e/ou poliestireno expandido (isopor), as bobinas
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reutilizáveis, os papéis e derivados, são classificados segundo o Grupo D e
destinados à reciclagem. Por se tratar de substância atóxica, o conteúdo interno das
bobinas reutilizáveis preenchidas com gel pode ser descartado na rede de esgoto
local, antes do acondicionamento para a reciclagem.

50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTBVGVWPIXKVON3E+WXGWW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibicoara

Sexta-feira
5 de Novembro de 2021
53 - Ano IX - Nº 2635

PLANO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE IBICOARA

11. COMUNICAÇÃO
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.
Será realizada ampla divulgação nos meios de comunicação no âmbito
municipal por meio das redes sociais (instagram e facebook da secretaria municipal
de saúde de Ibicoara-BA), carros de som, cartazes em pontos estratégicos, salas de
espera e espaços de reunião para dúvidas e esclarecimentos.
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12. MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
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.
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 do processo, do planejamento à execução do
Plano após a intervenção, com descrição dos resultados alcançados, identificandose as fortalezas e fragilidades do Plano Operativo e da intervenção proposta.
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ANEXOS
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ANEXO 1 - Especificações do Grupo de Portadores de Doenças Crônicas e
Condições Clínicas Especiais para vacinação contra a covid-19, conforme
Resolução CIB-BA Nº 208/2021, de 01 de outubro de 2021.
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ANEXO 2 - Formulário para avaliação de Imunobiológicos sob suspeita (frente)
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ANEXO 3 - Formulário para avaliação de Imunobiológicos sob suspeita (verso)
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