
 

 

 

 

MANIFESTO CES Nº 01/2021 DE 25 DE JANEIRO DE 2021 

 

Manifesto do Conselho Estadual de Saúde do 

Estado da Bahia para que o Estado da Bahia e 

outros Estados possam fazer o uso imediato da 

Vacina Sputnik V contra a COVID – 19, 

desenvolvida pela Rússia e já comprovada a sua 

eficácia. 

 

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde, em sua Quadragésima Segunda Reunião 

Extraordinária Virtual, realizada no dia 25 de janeiro de 2021, no uso de suas 

competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 12.053 de 11 de janeiro 

de 2011; 

 

Considerando o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde, no art. 2º 

estabelece que “O Conselho Estadual de Saúde tem por finalidade atuar na formulação 

de estratégias, propostas e no controle da execução da Política Estadual de Saúde, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros”. 

 

Considerando a Constituição Federal de 1988 que assegura a participação da 

comunidade nas Políticas Sociais no Brasil, em seu artigo 196, dispõe que “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; 

 

Considerando a Lei Federal nº 8.080/1990 e o Decreto Presidencial nº 7508/2011, que 

instituem e regulamentam o Sistema Único de Saúde e afirmam o princípio da 

participação da comunidade; Que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

e dá outras providências; 

 

Considerando a Lei Federal nº 8142/1990 e Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº 453/2012 que instituem e regulamentam os espaços de participação e controle 

social no SUS; Que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e 

dá outras providências; 

 

Considerando o Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, que institui o Comitê de 

Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19; 

 



 

 

Considerando o Decreto nº 19.528 de 16 de março de 2020, que institui, no âmbito do 

Poder Executivo Estadual, o trabalho remoto, na forma que indica, e dá outras 

providências; 

 

Considerando o Decreto nº 19.529 de 16 de março de 2020, que regulamenta no 

Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

 

Considerando a situação sanitária do país com a pandemia do novo coronavírus (SARS-

CoV-2) em curso; 

 

Considerando a urgência da vacinação contra a COVID-19 no âmbito estadual e 

municipal; 

 

Considerando a importância do funcionamento pleno e adequado das redes de frio das 

centrais municipais e salas de vacinas, conforme boas práticas de vacinação 

recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações; 

 

Considerando o fornecimento limitado de vacinas e a necessidade de minimizar o risco 

de perdas; 

 

Considerando as recomendações técnicas do MS para a definição dos grupos prioritários 

da primeira fase; 

 

Considerando o quantitativo de doses liberadas pelo Ministério da Saúde (MS) para o 

início da primeira fase na Bahia. 

 

Vem tornar pública a manifestação para que o Estado da Bahia e outros Estado possam 

fazer o uso imediato da Vacina Sputnik V, contra a Covid-19, desenvolvida pela Rússia 

e que está sendo produzida no Brasil, tendo sido comprovada a sua eficácia. 

 

 

Salvador, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 


