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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 26/03/2021 – 19:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 11ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 11h24min.  

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19. 

 

A Bahia ultrapassou a marca de 1 milhão de baianos vacinados com a primeira dose da vacina contra o 

coronavírus (Covid-19). A Bahia é o terceiro estado do Brasil em número de doses aplicadas, tendo 

recebido 2.039.600 doses entre Coronavac e Oxford. 

 

Proposta para distribuição da 10ª remessa de vacinas contra Covid-19 

• Pessoas idosas de 60 a 74 anos de idade, conforme estabelecido pelo MS, com escalonamento. Ao 

concluir o grupo orientaram avançar por ordem decrescente de idade 64,63,62,61 e 60 anos. 

• 20% dos povos e comunidades tradicionais quilombolas*1, a partir de 18 anos, iniciando com a 

população idosa ainda não vacinada. 

• 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 e as doses 

serão direcionadas para as bases para ficarem disponíveis. 

• Atualizar a digitação das D2 no bi.saude.ba.gov.br e no registro nominal de doses do SI-PNI para 

que seja possível realizar o recorte para avaliar o risco no território. 

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

bi.saude.ba.gov.br/vacinação. Solicitado o cadastro do e-mail dos municípios. 

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

Referido que já há municípios com a mesma cobertura de alimentação nos dois sistemas (SI-PNI e 

Bi). 

  

*1 Levantamento no google.forms 

 

Informado que já foram vacinados 2472 pacientes renais crônicos perfazendo 20-25%. Reforçado pela 

SMS que Salvador é a 3ª Capital do país que mais vacina até o momento.  

 

Reforçado a necessidade de registro no NOTIVISA para quantitativo de doses inferiores ao número de 

doses recebidas e especificadas nos vasos e no e-SUS Notifica os eventos adversos das vacinas.   

 

 

Observações:  

✓ Sugestão de considerar para vacinação da população quilombola a indicada formalmente pelas 

lideranças quilombolas ou mediante cadastro.  

✓ Solicitado aos gestores responderem ao levantamento das estimativas de Comunidades 

Ribeirinhas classificadas de 18 a 59 anos para a DIVEP poder pleitear ao MS o envio de doses 

suficientes.  

✓ Reforçada a necessidade de vacinação dos pacientes oncológicos e inclusão na próxima 

priorização. Além da necessidade avaliar os demais pacientes que tem comorbidades (obesos, 

diabéticos, com HIV/AIDS, cardiopatas, transplantados, entre outros). 

✓ Pontuada a problemática das solicitações diversas de representações sociais e políticas que 

fogem a determinação da fase 1 do Plano Nacional e Estadual de Vacinação e sugestão de 

elaboração de documento para comunicar os grupos que são priorizados na CIB, conforme Plano 

Nacional e Estadual. 

 

PERGUNTAS REALIZADAS NA REUNIÃO: 

 

 



1. Erivaldo Santos Brito – Secretário de Presidente Tancredo Neves: 

Sobre a vacinação aos atendentes de farmácia e farmacêuticos já existe uma discussão sobre o início da 

vacinação a esse público? 

Reposta da Reunião: Não está previsto para esse público ainda. 

 

 

2. Raquel Ferraz – Secretária de Saúde de Abaré: 

Gostaria de solicitar da SUVISA fazer um ofício ao Diretor da ADAB para explicar que os profissionais 

de saúde que trabalham na fiscalização de animais não estão contemplados nesse momento como 

prioridade. Continuamos aqui na região norte, recebendo telefone, e-mail, solicitando a vacinação desse 

público. 

Resposta da área: Já foi formalizado por Ofício a ADAB sobre a priorização do Plano Nacional de 

Vacinação e a não inclusão desse público nesse momento.  

 

3.   Renata Pinheiro – Secretária de Cabrália: 

Vamos tentar incluir pacientes oncológicos? 

Resposta da CIB: acordado avaliar e estabelecer critérios para escalonar para a próxima remessa de 

vacinação os pacientes com comorbidades. 

 

4. Agnaldo Sotero – Secretário de Jussari: 

O corte está sendo para D1 ou D2? 

Resposta da Área: O corte para esta remessa foi para D1. 

 

5. Maria Rosania de Souza Rabelo – Secretária de Alagoinhas: 

Precisa que CIB verifique Trabalhadores de Saúde – alguns profissionais que na resolução CIB anterior 

não entrou a ex farmacêuticos, atendentes de farmácias, Estudantes na área saúde. 

Resposta da Área: será feita alteração na Resolução no §3 para incluir os estudantes em estágio 

curricular de saúde e deixar claro que eles estão contemplados.  

 

6. Marilene Gonçalves – Secretária de Caculé: 

Estamos tendo bastante problema com as classes de Médicos Veterinários e Educadores Físicos, poderia 

me informar se tem previsão pra eles? Porque já obtivemos a informação de que os Médicos Veterinários 

se enquadram, se eles atenderem em unidade de saúde, tipo sanitarista, procede?  

Resposta da área: Os Médicos Veterinários estão contemplados se estiverem em unidades de saúde 

como sanitaristas. 

 

7. Franciane Moura – Secretária de Riachão das Neves: 

Em que estrato entrarão esses profissionais: - médico veterinário da ADAB ou de granjas ou de 

frigoríficos - Assistente social do INSS, CRAS - Estudantes não internos dos cursos de saúde: 

enfermagem, medicina, odontologia e outros. 

Resposta da Área: será feita alteração na Resolução no §3 para incluir os estudantes em estágio 

curricular de saúde e deixar claro que eles estão contemplados. 

 

8. Gleise Araújo – Secretária de Lamarão 

Aqui a gente faz um card informativo, da D2, o próprio sistema nos informa a data, daí a gente especifica 

a vacina e os dias de retorno, e colocamos nas redes sociais. divulgamos na rádio etc. 

Resposta da área: é importante realizar a busca ativa de pessoas que não tenham feito a 2ª Dose, para 

garantir a vacinação completa. 

 

9. Erismende Ferreira Secretário de Pojuca 

Psicólogo autônomo informa que não pode apresentar declaração de prestação de serviços de cliente 

particular por questões de sigilo. Estão exigindo vacinação ameaçando processar a equipe se não 

cumprirem. Os farmacêuticos e balconistas das farmácias também já estão cobrando sua vacinação. 

Preciso que a CIB possa nos oferecer segurança quanto a essas situações. Outra situação é em relação aos 

estagiários da área de saúde: serão vacinados antes de iniciar os estágios ou somente quando iniciar o 

estágio na unidade de saúde? Esse estagiário será vacinado no município que irá estagiar ou no município 

de residência? 



Resposta da área: os balconistas não estão contemplados nesse momento. Os estudantes em estágio 

curricular de saúde já estão contemplados, conforme resposta dada anteriormente. Os demais 

profissionais que estão no Ofício devem ser avaliados pelos municípios caso tenham sido atendidos todo 

o escalonamento de trabalhadores proposto até agora, desde que tenha alguma forma de comprovação.  

 

10. Rosangela Oliveira – Secretária de Amargosa 

Precisamos de uma resolução CIB com o escalonamento das comorbidades.  

Resposta da CIB: acordado avaliar e estabelecer critérios para escalonar para a próxima remessa de 

vacinação os pacientes com comorbidades. 

 

11. Maysa – Secretária de Sobradinho 

Considerando que uma das principais reações da doença é a descompensação em relação à diabetes, 

porque não é incluso imediatamente essa comorbidade? 

Resposta da Área:  

 

12. Orlandina - Santo Estevão 

Pacientes renais crônicos entram agora na vacinação. 

Resposta da Área: Já foram contemplados desde a última Resolução 041/2021.  

 

13. Dércio Rebouças – Secretário de Castro Alves 

Fortalecer as farmácias comerciais uma vez que em lei já são consideradas estabelecimentos de 

saúde...independente de ter CNES.  

Resposta da Área: O volume de doses de vacinas ainda não tem sido suficiente para contemplar a todos. 

Assim que aumentar o número de doses e tiver cumprido com os grupos prioritários, pode-se avaliar o 

grupo. 

 

14. Andrea Leal – Secretária de Itapé 

Alguma previsão p deficientes não institucionalizados??? Por favor, vamos encarecidamente incluir 

pessoas c Síndrome de Down. 

Resposta da Área: Ainda não será possível contemplar esse grupo agora pelo quantitativo existente e 

quantitativo de doses de vacinas disponibilizadas, mas breve serão contemplados.  

 

15. Mylaide Rhavenna - Secretária de Barrocas 

Sobre guardas municipais, polícia civil e militar tem previsão!? 

Sobre a questão dos estudantes, poderia colocar a fala de Raul na resolução ou algo do tipo?  

Resposta da Área: Ainda não será possível contemplar esse grupo, pois ainda não foram vacinadas todas 

pessoas que compõem a 1ª Fase. Em relação aos estudantes já estão contemplados os que estão em 

estágio curricular e a Resolução será corrigida para que fique claro. 

 

16. Thyla Mendes – Secretária de Catu 

Quanto aos estudantes que não são residentes ou internos como a colega colocou, mas que fazem 

atendimento a pacientes? Tem previsão. E para esses que não estão no último semestre, mas fazem clínica 

obrigatória com atendimento e muita produção de aerossóis. Alunos desde o 5º semestre atendem 

pacientes no curso de odontologia. 



Resposta da Área: Os estudantes que estão em estágio curricular já estão contemplados e a Resolução 

será corrigida para que fique claro. Os demais ainda não há previsão, pois o quantitativo de doses não é 

suficiente. Já estão solicitando mais vacinas para trabalhadores de saúde, se o Estado for atendido podem 

ampliar nesse momento. 

17. Lorena Carneiro – Secretária de Pé de Serra 

Minha preocupação é com relação aos cuidadores de idosos, pois aqui no interior não temos profissionais 

habilitados. Geralmente são os próprios filhos ou alguém contratado para tal. Nesse caso não sabemos 

como proceder, pois tem idoso que tem 7 filhos e cada dia um fica responsável pelo cuidado. 

Resposta da Área: Propõe-se avaliar no caso dos municípios maiores além da comprovação de 

vinculação, a realização de curso de cuidadores, e nos menores a comprovação de vinculação.  

 

Demais perguntas dos Gestores/Técnicos serão direcionadas por e-mail e inseridas no site após envio 

das respostas pelas áreas. 

 

        

 

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

avaliar a possibilidade de incluir, após avaliação e definição de critérios de escalonamento os 

pacientes com comorbidades (oncológicos, obesos, diabéticos, com HIV/AIDS, Cardiopatas, 

Transplantados, entre outros), na próxima remessa de vacina.    

 

 


