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PAUTA ÚNICA 
 
1. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP: 
1.1 Imunização, Doenças Imunopreveníveis e Arboviroses. 
Stela apresenta e agradece aos convidados das outras instituições do Estado e menciona a expectativa de que 
sejam propostas ações na perspectiva de prevenir e promover a saúde da população baiana.  
  
 
1. AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS 
Apresentação: Akemi Erdens Aoyama Chastinet. 
Akemi aborda o retorno da circulação do vírus do sarampo. Fala da queda da cobertura da tríplice viral e 
menciona a preocupação com a rubéola. Reforça a importância da homogeneidade da vacinação contra as 
doenças imunopreveníveis. Destaca com isso o risco das doenças reincidirem como sarampo, febre amarela, 
coqueluche, influenza, raiva, tétano, difteria, poliomielite e meningite. Referiu que este foi o 1º ano que não foi 
atingida a meta de cobertura na maioria dos municípios e houve a redução de cobertura de 2018 em relação a de 
2017 e a tríplice viral apresentou uma diferença da garantia da 2ª dose em relação a 1ª dose. Referiu a alteração 
do SIS-PNI, erros no registro, mais de 46.000 de registros com erros. Ressaltou a importância de melhorar o 
manejo do Sistema e implantação do sistema nas salas de vacinação, bem como a importância da logística de 
distribuição das vacinas nos municípios e perda técnica das doses, ressaltando que quanto maior o número de 
doses no frasco, maior a perda e isso  se reflete na cobertura da vacina. Além disso, ressaltou problemas como 
falta de energia e porta aberta de geladeira levando a perda do imunobiológico.  
 
2. PANORAMA DAS ARBOVIROSES NA BAHIA 
Apresentação: Marcelo Mário Santos Medrado. 
Falou sobre a incidência da Dengue, Chikungunya e Zika na Bahia. Apresentou o diagrama de controle 
mostrando que o estado está no momento epidêmico. Ressaltou a partir dos casos notificados por macrorregião 
que o maio número de casos está concentrado na regiõa Centro Leste e Oeste. Destacou que o vírus da dengue 2 
está migrando para o norte e há risco de quadros de hemorragia e consequentemente aumento do número de 
óbitos por dengue, que a Bahia lideram em dados no Nordeste. Pontuou a melhora do registro do dado, mas 
ainda se faz necessário aprimorar o manejo clínico da doença. Quanto a febre amarela referiu a investigação 
realizada e o risco alte de transmissão na Bahia. Sobre as estratégias adotadas colocou: Divulgação dos aspectos 
epidemiológicos, publicação de alerta, notas técnicas, notas informativas, boletins. Apresentou o fluxograma e 
ressaltou a importância de manter a vigilância ativa, pois como a doença é sazonal precisa-se manter a equipe 
alerta. Além disso, reforçou a necessidade da organização da rede e a implantação da vigilância do óbito com a 
intenção de perceber os equívocos no acompanhamento e a adoção de medidas para atuar sobre os mesmos. 
Falou ainda sobre o planejamento da semana da mobilização, a estruturação da vigilância de epizootias, 
garantia da cobertura de Agente de Combate às Endemias – ACE, realização de webpalestras tratando do 
fluxograma do manejo clinico. 
 
Jeane Magnavita, Diretora da DIVEP/SUVISA, referiu como aspecto comum entre a gestão estadual e 
municipal os desafios no controle das arboviroses e doenças imunopreveníveis. Ressaltou que o sistema é único 
e mencionou o compromisso do COSEMS no processo. 
 



Odilon Rocha Cunha referiu a importância da atuação após os encaminhamentos desta CIB extraordinária e 
fortalecer a base e os núcleos regionais de saúde do estado que dão suporte as ações dos municípios em relação 
ao controle das das arboviroses e doenças imunopreveníveis. 
 
Rogério Queiroz, Promotor do MPE, ratificou a parceria entre SESAB, municípios e MPE na persecpectiva 
da prevenção e controle dessas doenças.  
 
Glauber Almeida do Nascimento Silva, representante da SEMS/MS, destacou a importância de avançarmos 
nas entratégias de controle dessas doenças e dessa forma no envolvimento da sociedade civil para implicação da 
mesma na atuação frente a problemática pautada na reunião. Referiu a necessidade de acompanhamento dos 
trabalhos das equipes e dos veículos cedidos pelo MP. 
 
Stela Souza, ressaltou a importância de ser colocado pelo MS a situação de forma mais clara quanto ao desvio 
de função de profissionais cedidos para atuação mais concreta pelos municípios. e sobre os veículos cedidos 
pelo MS sugeriu que o mesmo submeta a CIB para definição de como se dará a distribuição para os municípios 
da Bahia, pois o MS decidiu sem a consulta prévia a mesma e não há como ter controle dessa situação, isso 
precisaria ser feito pelo próprio MS.  
 
Fábio Pereira, Defensor Público do Estado da Bahia, colocou a Defensoria Pública à disposição da CIB para 
apoiar nas ações de controle e prevenção das doenças pautadas.  
 
Marcos, representante do CES, mencionou a importância de manter a atuação frente ao problema e reitera a 
necessidade de envolvimento da população para participação na construção de ações estratégias de 
enfrentamento não só no sentido de serem orientadas sobre a atuação, mas para evitar a propagação das 
doenças. E reiterou a importância de envolver os agentes de saúde e reencanta o fazer dos mesmo, além das 
melhorias de condições de trabalho.  
 
Eleusina, SMS de São Francisco do Conde, resgatou a gênese do problema a partir de 2016, abordou a 
preocupação com as fakenews e o problema no SISPNI. Além diss, falou sobre o desabastecimento dos 
imunobiológicos, a falha de comunicação e queda na sensibilização da sociendade e o modelo adotado nas 
campanhas vinculados apenas ao setor saúde, sem o envolvimento dos outros setores governamentais 
(Secretaria de Educação e Cultura). E mencionou que acredita que os gestores se fizeram presente na reunião 
por acreditarem na possibilidade de definição de proposição de mudança para o quadro atual. 
 
Cristiano Sóster, Diretor da DAB/SESAB, referiu alguns elementos importantes a serem observados, o 
avanço na disponibilização de vacinas pelo SUS, questões importantes do processo de trabalho dos 
profissionais de enfermagem para manter a sala de vacina aberta todos os dias e horários nas unidades de saúde, 
tendo em vista as outras ações desenvolvidas pela equipe, como visita domiciliar, ações educativas na 
comunidade, etc. E Reiterou a necessidade de inclusão de mais um técnico de enfermagem na unidade para 
atuação.  
 
Stela Souza, reforçou a fala de Cristiano e destacou que o número de agentes de endemias é insuficiente para 
atender a necessidade pelo parâmetro do MS. Referiu que o município não tem respaldo para realização das 
ações em endemias.  
 
Inês de Farias Presidente do COREN, ratifica a fala de Cristiano, e traz sua preocupação frente aos 
recebimentos de denúncias da comunidade, pacientes, pais, sobre as salas de vacinas fechadas, ou que fecham 
ou restringem o acesso ao final do período, e outra questão é a saída do profissional da unidade, a saída do 
profissional enfermeiro antes do técnico e o atendimento do técnico sozinha na unidade e o 
subdimensionamento do enfermeiro. 
 
Stela Souza dá seguimento com a apresentação da Carta Compromisso trazendo os pontos da mesma e fazendo 
sugestões que são aprovadas por todos ao longo do registro, conforme segue e que será aprovada mediante 
Resolução CIB.  
 



ANEXO DA RESOLUÇÃO CIB Nº 147/2019 
 

Para consagrar o Estado Democrático de Direito, implantado pela Constituição Federal de 1988, o Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde - Bahia e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, proponentes  desta Carta-
Compromisso, entendem que entre as necessidades de saúde, as doenças imunopreveníveis e arboviroses 
ocupam lugar relevante dentre todas as urgências que se impõem à população baiana. O enfrentamento do 
desafio de garantir a prevenção e controle de doenças transmissão vetorial e de doenças imunopreveníveis passa 
necessariamente pelo compromisso e responsabilidade compartilhada entre os entes federativos para 
implementação de medidas efetivas  e estruturantes para o enfrentamento do cenário epidemiológico atual. 
Para tanto, propõe-se pactuação das ações/compromissos abaixo elencadas, com vistas a melhorar a 
homogeneidade e coberturas vacinais, qualificar a vigilância das doenças imunopreveníveis e arboviroses a fim 
de reduzir a morbimortalidade por esses agravos. 
 

AÇÃO/COMPROMISSO DOENÇAS DE TRANSMISSÃO 
VETORIAL 

ESTADO MUNICÍPIO 

Intensificação das ações de vigilância entomológica e controle 
vetorial do Aedes aegypti; 

X X 

Planejamento da Semana de Mobilização de Controle ao Aedes 
aegypti; 

X X 

Estruturar vigilância de epizootias em Primatas Não Humanos; X X 
Recompor as equipes de pessoal de suporte ao controle das endemias 
na Divep e Regionais de Saúde (Entomologia, Manejo de 
praguicidas) 

X  

Garantir a cobertura de serviço de controle vetorial em 100% do 
território 

 X 

Garantir a cobertura de visitas por ACE pactuadas (80%), 6 ciclos 
anuais 

X X 

Garantir  o exercício da carga horária de 40 horas do Agente de 
Endemias para cumprimento da meta de visitas aos imóveis  

 X 

Incorporar o agente de endemias e ACS nas atividades de controle 
dos outros programas de endemias, de acordo com a necessidade do 
território 

 X 

Elaborar e efetivar os Planos de Contingência das Arboviroses X X 
Implantar/implementar Sala  de Coordenação e Controle  do Aedes 
aegypti com representação do controle social 

X X 

Realizar estratégias de qualificação profissional via Web 
(Telessaúde) ou tradicionais 

X X 

Garantir estrutura física, materiais, equipamentos e insumos para 
Vigilância Epidemiológica 

X X 

Atualizar o reconhecimento geográfico (mapeamento) do território 
para visita dos imóveis  

X X 

Garantir ações integradas dos agentes de endemias e comunitário 
conforme política nacional da atenção básica 

 X 

Manter a vigilância ativa de síndromes febris  X 
Organização da Rede da Assistência à Saúde, de forma a garantir 
acesso e manejo clínico adequado e oportuno 

X X 

Implantar/implementar Vigilância do óbito por arboviroses X X 
Monitoramento e sistematização das respostas aos surtos/epidemias X X 
 

AÇÃO/COMPROMISSO IMUNIZAÇÃO ESTADO MUNICÍPIO 
Ampliar o acesso equitativo à imunização  X 
Implantar o Sistema de Informação do Programa Nacional 
de Imunizações (SI-PNI) em todas as salas de vacinas dos 
municípios do estado 

X X 



Implementar registro de dados vacinais SI-PNI  X 

Implantar e ou implementar o monitoramento de 
coberturas, de forma regular e sistemática em todos as 
instâncias de gestão 

X X 

Promover Educação Permanente para os técnicos e 
gestores de saúde 

X X 

Realizar  apoio institucional e matricial em imunização e 
vigilância epidemiológica 

X X 

Assegurar profissional capacitado e em tempo integral na 
sala de vacina.  
 

 X 

Realizar capacitações sobre vigilância epidemiológica das 
doenças imunopreveníveis e salas de vacina nas regiões de 
saúde. 
 

X  

Promover a articulação Intersetorial com Atenção Básica, 
Gestão do Cuidado; Secretarias de Educação; Associações 
de escolas particulares; Clubes de serviços; Líderes 
religiosos; Estabelecimento de Ensino Superior (públicas e 
privadas); Conselhos profissionais; Sociedade Brasileira 
de Imunização; Auditoria do SUS, dentre outros de acordo 
os arranjos locais 

X X 

Realizar o contínuo monitoramento e avaliação de 
coberturas vacinais, indicadores de saúde relacionados a 
imunização e vigilância de doenças Imunopreveníveis para 
tomada de decisões oportunas e adequadas, de curto, 
médio e longo prazo. 
 

X X 

Intensificação das ações de comunicação, tais como: 
mobilização social, monitoramento das redes sociais, 
campanhas publicitárias e outras formas de publicidade 

X X 

Implementação de busca ativa de faltosos pelas unidades 
de saúde 

 X 

Realização de Monitoramento Rápido de Cobertura 
(MRC). 
 

 X 

Garantia da distribuição regular de imunobiológicos 
recebido do Ministério e seringas. 

X  

Garantia da distribuição regular de insumos estratégicos 
(termômetro, caixas térmicas, etc.) para atender as 
necessidades das ações programadas 

 X 

Assegurar estrutura para atividades de imunização (rotina 
e campanha), nas salas de vacina do município conforme 
preconiza legislação da atenção básica 

 X 

Implementar exigência de carteira de vacinação no 
momento do atendimento nos serviços de saúde.  
 

 X 

Pactuação com estabelecimento de educação e creches 
para implantar a exigência de carteira de vacinação ou 
certificado ou atestado fornecido por enfermeira (o) ou 
médica(o) que comprove a situação vacinal, no momento 
da matrícula escolar (públicas e particulares).  

X X 



 

Atualização do cadastro das salas de vacinas no CNES. 
 

 X 

Monitoramento de temperatura dos refrigeradores nos 
finais de semana, nas salas de vacinas e redes de frio. 
 

 X 

Estruturação das unidades de rede de frio para 
acondicionamento, conservação e distribuição de 
imunobiológicos, em condições adequadas, conforme 
normas do PNI/MS. 
 

X X 

Disponibilização de equipamentos de informática e 
internet nas salas de vacinas e coordenação de vigilância 
epidemiológica para pleno e ágil funcionamento do SI-
PNI. 
 

X X 

Recomendar utilização de cartão de vacina espelho 
anexado ou campo obrigatório da situação vacinal em 
todos os prontuários. 
 

 X 

Desenvolvimento de estratégias para evitar oportunidades 
perdidas de vacinação. 
 

 X 

Implantação de salas de vacinas em hospitais 
maternidades, conforme legislação vigente. 
 

X X 

Ampliar número de Centro de Referência em 
Imunobiológicos Especiais (CRIE)  
 

X  

Fortalecimento da vigilância de Eventos Adversos Pós-
Vacinação. 
 

X X 

 
2. INSTITUIR COMISSÃO FORMADA PELO COSEMS E SESAB PARA PROPOR ESTRUTURA E 
EQUIPE SUFICIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CENTRAL DE REDE DE FRIO 
E SALA DE VACINA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ABAIXO: 
 
1. Critério Populacional  
2. Território 
3. Problemas de saúde 
4. Programas de Saúde 
 
APROVADO TAMBÉM O REPASSE DO RECURSO DO FNS PARA O FESBA PARA AQUISIÇÃO 
DE CÂMARAS FRIAS, E COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DO RECURSO PELA SESAB PARA 
AQUISIÇÃO PARA OS DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.  
 

PRÓXIMA REUNIÃO 05/09/2019 (QUINTA-FEIRA) – 14 horas 
 


