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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 19/03/2021 – 19:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 10ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 19h08min.  

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19. 

 

Breve avaliação dos avanços pós-Resolução CIB 034 e 36/2021 

• Mantém melhoria significativa dos sistemas de informação (google.docs/Registro Nominal no SI-

PNI).  

• A vacinação nos territórios continua com maior velocidade que pode ser observada nos dados do 

vacinômetro e no registro nominal de doses do SI-PNI 

• Os municípios continuam implementando estratégias para as habilitações semanais. 

 

Breve avaliação dos avanços pós-resolução CIB 034/036/2021 

Ampliação significativa em D1 e D2 

A Bahia se mantém na 5ª posição no ranking de vacinação por Estados da Federação. 

 

I Etapa da Fase I – Status Concluída 

Consideram concluídos os grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde na Primeira Etapa 

da Fase I:  

• 100% Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);  

• 100% Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, com moradia em residências inclusivas 

(institucionalizadas);   

• 100% População indígena que vive em terras indígenas homologadas e não homologadas;  

• 100% Pessoas idosas com 75 anos e mais; 

 

II Etapa da Fase I – Status Iniciada 

Nesta etapa pretende-se iniciar os demais grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde na 

Fase I: 

• Os idosos com 70 anos ou mais das comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas já estão 

sendo vacinados. 

• 10/20% Povos e comunidades tradicionais quilombolas, com 60 anos e mais – que não tenham sido 

vacinados no chamamento por faixa etária. 

• 10/20% Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas (após a definição de estimativa pelo MS). 

 

Fase II – Status Iniciada 

Nesta Fase estão inseridos os idosos de 65 a 74, conforme estabelecido pelo MS e a proposta é de 

escalonamento considerando o quantitativo de doses de vacinas, orientam avançar por ordem decrescente 

de idade 74,73,72... 

 

Fase III – Status a iniciar 

Nesta fase, considerando a situação epidemiológica, a taxa de ocupação de leitos de UTI e o caráter 

permanente de exposição, propuseram incluir, neste momento, 100% das pessoas com doença renal 

crônica em tratamento de hemodiálise. Esse paciente está exposto por ter que se deslocar pelo menos 3 

vezes por semana para realizar o tratamento. 

 

Proposta para distribuição da nona remessa de vacinas contra Covid-19 

• Serão encaminhadas as doses para os municípios que alcançaram o percentual de 85% de cobertura 

vacinal. 

• A medida que forem se habilitando (85%) os municípios receberão suas cotas integrais. 

• Ajustar nessa remessa a situação dos municípios que utilizaram D2 como primeira dose (D1) 

 



• A avaliação de doses administradas está considerando a avaliação das informações contidas no 

bi.saude.ba.gov.br/vacinação 

• A base do Registro Nominal de Doses no SI-PNI continua sendo monitorada.   

 

OBS: Sugestão do COSEMS de incluir os obesos cadastrados e pacientes oncológicos que não são 

muitos. Aumentar a idade de idosos para 60 anos, levando-se em conta que os municípios têm situações 

diversas. Incluir a população quilombola. Colocado que o número de doses recebidas não atende toda 

demanda necessária. Portanto é importante seguir o determinado pelo MS para conseguirem priorizar as 

demandas. Sugestão de avaliar a possibilidade de incluir essa demanda proposta na próxima 

remessa de vacina. 

 

Em relação a vacinação das gestantes esclarecido que tem documento do MP e MS onde coloca que 

serão incluídas as que tem comorbidades no público o qual faz parte. A gestante sem comorbidades 

deverá ser avaliada pelo médico que acompanha quanto ao custo benefício.  

 

Discutido também sobre a Portaria Nº 471 de 17/03/21, que dispõe sobre o procedimento para autorização de 

Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP), em caráter excepcional e temporário, para atendimento 

exclusivo dos pacientes da COVID-19, nos seguintes estabelecimentos de saúde: 

I - Hospital Geral ou Especializado; 

II - Unidade Mista, cadastrada ou não como hospital; 

III - Hospital de Pequeno Porte; 

IV - Hospital de Campanha; 

V - Pronto Socorro; ou 

VI - Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 H). 

 

Tem que está cadastrado no CNES e no SAIPS. Entendem que os municípios podem ter essa tipologia e 

devem cadastrar observando o seguinte fluxo:  

1. Município envia por e-mail (dicon.cocon@saude.ba.gov.br) a DICON ofício de solicitação de 

autorização de leito de suporte ventilatório. 

2. A DICON retorna ao Gestor Municipal ofício assinado pelo Gestor Estadual e Resolução CIB 

atualizando os anexos do Plano de Contingência Estadual contendo o leito solicitado. 

3. O Município irá inserir a proposta no SAIPS, com toda a documentação, conforme Portaria 471 

de 17 de março de 2021. 

 

 

Encaminhamento: Aprovado a proposta da SESAB pelos membros da CIB com proposta de avaliar a 

possibilidade de incluir as demandas sugeridas na próxima remessa de vacina. Edraci Andrade e Thais 

Gaspar (apoiadoras do COSEMS) e Nanci Salles (Secretária Executiva da CIB) irão preparar um 

instrutivo sobre o cadastro dos leitos de suporte ventilatório para ser enviado aos gestores até segunda 

feira em articulação com Alcina da DAE/SAIS e Naia Lucena da DICON/SUREGS. As perguntas serão 

enviadas pelo email após resposta da área técnica.   

 

 


