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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 14/04/2021 – 16:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 13ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 16h23min.  

 

Colocado que a CIB manifesta insatisfação com a nota do Butantan sobre o fato da equipe de saúde não 

saber vacinar perdendo doses de vacina durante a aplicação. A CIB informa que o Brasil tem a melhor 

equipe e Sistema de vacinação do mundo. E registra que tem chegado lotes de vacina com frascos com 1 a 2 

doses a menos, inclusive situação de município com registro de frasco vazio, sendo registrado no NOTIVISA 

oficialmente para resposta da ANVISA ao fato. Fala de representante do CNS registrando o 

acompanhamento da situação com o CONASS com avaliação das causas/origem do problema (administração 

da vacina, quantitativo inferior de doses no frasco ou tipo da seringa com baixa calibragem) e demonstração 

de apoio aos gestores e profissionais sobre essa questão.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19. 

Sesab informa a importância de falar o cenário da vacinação atual com mais de 2 milhões de doses no 

estado da Bahia.   

 
 

 
 

 

 

 

 



EVOLUÇÃO DA VACINAÇÃO, CONTRA COVID-19 POR GRUPO PRIORITÁRIO  

 
 

Já vacinou para as faixas etárias (80 e mais) da população idosa, mais 100% e 60 a 64 só foram 

vacinados cerca de 1/3 do total do estado estimado (630.000).  

 

Mencionado que a 2ª Dose tem estoque alto ainda nos municípios e reforçou a importância da busca 

ativa pedindo apoio aos gestores, cerca de 10.000 pessoas faltosas.  

 

 
Estado com a vacinação para povos e comunidades tradicionais e quilombolas em andamento e força de 

segurança e salvamento. A recomendação é que os municípios avancem nessa população de quilombolas 

e tradicionais. Forças armadas e sistema prisional ainda não estão sendo vacinados. Mas foi necessário 

ajustar as estimativas populacionais levantadas junto aos municípios e após os ajustes necessários, irão 

enviar o número de doses correspondente a 100% do público.  

 
3. GRUPOS NÃO INICIADOS 

 
 

Esses grupos irão avançar conforme as doses forem chegando.  

 

GRUPOS COM COMORBIDADES  

A estimativa desse grupo é de 952.000 pessoas para o estado.  



 
 

 
 

 
 

Essa planilha trás todos esses grupos prioritários do Plano Nacional de vacinação. Para os municípios 

que concluírem a vacinação dos idosos de 60 anos e mais, conforme estoque disponível nos municípios, 

proposto avançar neste grupo nos estratos de 1 a 4. 

 

A perspectiva é receber até sexta-feira as novas doses e a proposta é distribuir as 239 mil doses da 

astrazeneca para a D1 e as 142.740 mil da Coronavac, e a segunda apenas para D2. 

 

PROPOSTA  

1 – Continuidade do grupo prioritário de 60 anos e mais – quase 400 mil idosos ainda para ser vacinados;  

2 – Continuidade do grupo de quilombolas – avançar nesse público; 

3 – Continuidade da vacinação do grupo força de segurança e salvamento (45 a 49 anos) - Municípios 

que já vacinaram essa faixa etária, podem avançar para 49 a 45 anos.  

4 – Comorbidades  



➢ Estratos 1 a 4 – conforme estoques disponíveis nos municípios, após conclusão da vacinação de 

idosos. 

  

PROPOSTA NOVA  

Iniciar Trabalhadores da Educação – 59 a 55 anos.   

 

 

Questionado sobre a situação de quilombolas que estão em certificação ainda, mas são auto declarados 

como deve ser a vacinação. E a vacinação de médicos veterinários em serviços animais como deve 

proceder. SESAB informa que o MS irá enviar doses para vacinar os médicos veterinários que trabalham 

com animais. Em relação aos Quilombolas informam que irão enviar as doses referente a 100% do 

público estimado no levantamento atual.  

 

Proposta de solicitar ao MS a aprovação das novas estimativas da população ribeirinha e quilombola, a 

partir do levantamento com municípios e disponibilização da vacina para a mesma.  

 

Colocado a situação das estimativas que não correspondem à realidade, (população ribeirinha, idosos e 

trabalhadores de saúde), MS propõe fazer levantamento e aprovar em CIB, e irá ser discutido em outro 

momento.  

 

Cosems solicita que a CIB coloque todas as perguntas/dúvidas dos gestores em relação à vacinação para 

o COSEMS que apoiará nas respostas e envio para validação da área.  

 

Todas as Propostas colocadas referente à vacinação foram aprovadas pela CIB.  

 

Encaminhamento: Proposta de solicitar do MS a vacina especifica da população ribeirinha da Bahia. 

Sesab irá enviar doses para vacinar 100% dos povos e comunidades tradicionais e quilombolas, 

conforme estimado no levantamento atual. Municípios que já vacinaram os grupos prioritários pactuados 

anteriormente, iniciar Trabalhadores da Educação - 59 a 55 anos. Cosems solicita que a CIB envie toas 

as perguntas/dúvidas dos gestores em relação à vacinação por email. As perguntas dos gestores serão 

compartilhadas com o Cosems para ser categorizada e alinhada com a área técnica para resposta aos 

gestores em menor tempo. 

 

 

2. SESAB/COSEMS:  

2.1 Situação dos Leitos clínicos, de UTI e Leitos de Suporte Ventilatório COVID. 

Informado pela DAE/SESAB as alterações de leitos no estado da Bahia: Hospital Santa Helena no 

município de Camaçari com supressão de 05 Leitos UTI adulto ficando com 10 leitos de UTI e saiu os 

que eram para ampliação. Hospital Metropolitano em Lauro de Freitas com 20 leitos Clínicos, passando 

a 70 leitos clínicos. Hospital São Francisco no município de Campo Formoso com 10 leitos Clínicos e 10 

Leitos UTI adulto. Hospital Municipal de Eurico Dutra no município de Barreiras com aumento de 10 

leitos ficando com 43 leitos Clínicos. Hospital Municipal Carmela Dutra em Bom Jesus da Lapa de 8 

para 18 leitos clínicos. Calixto Midlej no município de Itabuna que aumentou 10 leitos Clínicos ficando 

com 16 leitos. Hospital Heitor Guedes de Melo, Santa Casa de Valença aumentou leitos, ficando com 20 

leitos Clínicos e 20 leitos de UTI. Total de leitos Clínicos Adulto: 1.762. Leitos Clínicos Pediátricos: 67 

leitos; Leitos UTI Adulto: 1.538; Leitos UTI PED: 36 leitos. 32 Leitos Clínicos a ampliar e 91 de UTI 

para ampliar. Registro de preocupação com o cenário de ampliação e importância de discutir melhor a 

situação. Colocado que não será necessário mais solicitar renovação da habilitação de leitos de UTI 

pediátrico. Preocupação com alguns municípios em relação a autorização dos leitos e solicitação de 

contato com a área, pois muitos já estão rejeitados. 

 

Leitos de Suporte Ventilatório: Realizado alinhamento interno da SESAB e a planilha será apresentada 

pela DICON. Reforçado a importância de ter o CNES atualizado para apresentação de propostas de leitos 

ou autorização, sendo solicitado pelo SAIPS quatro documentos para a área autorizar. Relacionado os 

municípios que enviaram documentação para DICON regularizada e cadastro no CNES, aguardando 

apenas a resolução CIB: PA ESPECIALIZADO COVID 19 com 8 leitos não habilitados no município de 

Cruz das Almas. HOSPITAL MUNICIPAL DILTON BISPO DE SANTANA com 18 leitos não 

habilitados no município de Dias Dávila. HOSPITAL MATERNIDADE DR DERALDO MIRANDA 

com 03 leitos não habilitados no município de Irará. HOSPITAL PORTUGUES UNID MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS MAGALHAES com 05 leitos não habilitados no município de Euclides da Cunha. 

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIPEBA com 04 leitos não habilitados no município de Ibipeba. 



HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHAES com 03 leitos não habilitados no 

município de Cícero Dantas. HOSPITAL MUNICIPAL HERMENEGILDO C DE CASTRO com 03 

leitos não habilitados no município de Matina. HOSPITAL MUNICIPAL GILVAN WANDERLEY DE 

FARIAS com 04 leitos não habilitados no município de Serra do Ramalho. HOSPITAL MUNICIPAL 

DE PARATINGA com 03 leitos não habilitados no município de Paratinga. HOSPITAL DR JOSÉ 

BASTOS com 03 leitos não habilitados no município de São Félix do Coribe. HOSPITAL MUNICIPAL 

MARIA PEREIRA DE MACEDO com 02 leitos não habilitados no município de Sítio do Mato. 

HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS com 04 leitos não habilitados no município de 

Teixeira de Freitas. Orientado sobre a o fluxo de cadastramento no SAIPS.  

 

 

Perguntas: 

1. Tatiane Rebouças - Secretária de Mata de São João 

Se temos que retomar as aulas o quanto antes, pois o isolamento de crianças já se tornou uma questão 

sanitária. Peço que façamos a antecipação dos profissionais de educação com maior brevidade. Sendo 

assim, peço que o secretário avalie a possibilidade de liberação por faixa etária. 

O município pode solicitar a antecipação das doses de influenzae para Profissionais de educação e 

idosos já imunizados pela covid? 

Peço que o público de educação não tenha delimitação de idade, visto que o gestor terá melhor 

flexibilidade para planejar a retomada das aulas. 

Resposta: A vacinação contra influenza está sendo operacionalizada pelo PNI/MS por fases e as 

vacinas que recebemos e disponibilizamos atendem aos grupos pré-estabelecidos. Idosos e 

professores estão na segunda etapa que terá início em 11/05/2021. Foi aprovado na CIB que os 

Municípios que já vacinaram os grupos prioritários pactuados anteriormente, iniciar 

Trabalhadores da Educação - 59 a 55 anos, mas atentar que é para municípios que tiverem doses 

e que finalizaram a vacinação de idosos até 60 anos.   

 

2. Paulo Henrique - secretário de Campo Formoso 

Precisamos rever a questão das comorbidades e liberar ampliação desse grupo. Se possível gostaria de 

falar. 

Resposta: Enviamos o proporcional de doses enviado pelo MS. O MS informou que irá enviar em 

meados de maio o quantitativo de vacinas para todas as comorbidades por extrato de faixa etária 

e não mais por tipo de comorbidades.  

 

3. Andreia –secretária de Mutuípe 

Vi que alguns municípiosestão realizando o précadastro de comorbidades pela internet, onde os 

pacientes acessam o sistema e realizam seu cadastro individual. Gostaria de saber se ficará pactuado em 

algum momento pela CIB, a necessidade de apresentação de relatório médico de especialista ou médico 

da USF/UBS ou ficará por conta de cada município? 

Essa proposta seria para iniciar quando? após os de 60 anos? 

A proposta nova aqui apresentada dos profissionais da educação. 

Resposta: O Município tem autonomia para realizar a vacinação no seu território. Importante 

respeitar as deliberações da CIB para se resguardar. Foi aprovado na CIB que os Municípios que 

já vacinaram os grupos prioritários pactuados anteriormente, iniciar Trabalhadores da Educação 

- 59 a 55 anos, mas atentar que é para municípios que tiverem doses e que finalizaram a vacinação 

de idosos até 60 anos.   

 

4. Raquel Ferraz –secretária de Abaré 

Gostaria de saber se podemos entrar na vacinação do grupo prioritário como, síndrome de down, antes 

de concluir a vacinação dos idosos de 60 anos e mais? 

Gostaria de saber se os municípios que não finalizaram a vacinação dos idosos de 60 anos e mais, e 

estão sendo cobrados pela polícia civil para garantir a vacinação desse grupo, pode vacinar a polícia 

civil? Sendo que não recebemos nenhuma dose pela planilha de doses enviadas para vacinar para polícia 

civil. 

Resposta: Conforme definido na Resolução CIB Nº 64/2021 no Art. 3º Os municípios que 

finalizarem a etapa da vacinação de idosos 60 anos e mais e dispuserem de doses, poderão avançar 

com vacinação das pessoas com comorbidades, conforme quadro abaixo, observando a ordem de 

escalonamento. Os critérios para Comorbidades foram definidas na 12ª CIB extraordinária e 

estão definidos no QUADRO 2: Grupos com comorbidades para vacinação contra COVID-19 no 

Estado da Bahia da Resolução CIB Nº 64/2021. O Município tem autonomia para realizar a 



vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se resguardar, e 

esse público já foi contemplado.  

Ainda na Resolução no Art. 2º § 1º Considerar para vacinação, conforme disponibilidade de 

vacinas a serem liberadas pelo MS, a ordem de atendimento a seguir dos trabalhadores deste 

grupo de força de segurança e salvamento de 45 anos e mais: a) Policiais militares; b) Policiais 

civis; c) Policiais rodoviários; d) Policiais federais; e) Bombeiros militares e civis; f) Guardas 

municipais, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde dos 

municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; g) Guardas de 

trânsito, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde dos 

municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; h) Salva-vidas, 

conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde dos municípios, após 

alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal.  

 

4 -Orlandina Silva Oliveira do Nascimento –secretária de Santo Estevão 

Temos alguns profissionais de saúde que tem se apresentado para vacinar. Podemos vacinar? Obrigada! 

Então iríamos pular as comorbidades? Para vacinar os trabalhadores da educação. 

Resposta: Na Resolução 64/2021 no Art. 1º Estabelecer no âmbito do Estado da Bahia os critérios 

para a vacinação contra a COVID-19, conforme ordenamento dos grupos prioritários. § 1º 

Garantir a vacina para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 - 2021 com base 

nas estimativas e ordenamento dos grupos prioritários, conforme quantitativo de doses de vacinas 

para atender, até o momento: e) 100% dos Trabalhadores da Saúde; 

Foi aprovado na CIB que os Municípios que já vacinaram os grupos prioritários pactuados 

anteriormente, iniciar Trabalhadores da Educação - 59 a 55 anos, mas atentar que é para 

municípios que tiverem doses e que finalizaram a vacinação de idosos até 60 anos.   

O Município tem autonomia para realizar a vacinação no seu território. Importante respeitar as 

deliberações da CIB para se resguardar, e esse público já foi contemplado.  

 

5. Cristiane Almeida - secretária de Teixeira de Freitas 

Quais documentações devem ser solicitadas para a vacinação de pessoas com comorbidades? 

Resposta: O Município tem autonomia para realizar a vacinação no seu território. Importante 

respeitar as deliberações da CIB para se resguardar.  

 

6. Maristela - Secretária de Ruy Barbosa 

Polícia Civil cobra vacina. Vamos receber lista da Secretaria de Segurança Pública?  Como foi acordada 

na última CIB para PM? 

Resposta: Conforme Resolução CIB Nº 64/2021 Art. 2º § 1º Considerar para vacinação, conforme 

disponibilidade de vacinas a serem liberadas pelo MS, a ordem de atendimento a seguir dos 

trabalhadores deste grupo de força de segurança e salvamento de 45 anos e mais: a) Policiais 

militares; b) Policiais civis; c) Policiais rodoviários; d) Policiais federais; e) Bombeiros militares e 

civis; f) Guardas municipais, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de 

saúde dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; g) 

Guardas de trânsito, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde 

dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; h) Salva-

vidas, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde dos municípios, 

após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal. O Município tem autonomia 

para realizar a vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se 

resguardar. 

 

 

7. Tarcilia Rocha – Secretária de Miguel Calmon 

Preciso tirar uma dúvida. Em caso de comunidade quilombola certificada por um município pela 

Fundação Palmares, mas que atualmente pertence a abrangência de outro município, quem deve 

vacinar? 

Resposta: A vacinação deve ocorrer pelo município o qual pertence a comunidade.  

 

8. Vagney Franklin Silveira Pereira – Secretário de Condeúba 

A questão das comorbidades vai ter que ter critérios rígidos de acesso e com escalonamento de faixa 

etária e também nos casos de deficiência severa permanente! Porque senão na ponta na hora de 

execução da campanha teremos problemas seríssimos conforme Stela tem dito. 

Resposta: Os critérios para Comorbidades foram definidas na 12ª CIB extraordinária e estão 

definidos no QUADRO 2: Grupos com comorbidades para vacinação contra COVID-19 no 



Estado da Bahia da Resolução CIB Nº 64/2021. Os demais grupos de comorbidades serão 

operacionalizados a partir de maio por faixa etária conforme última reunião com o MS. 

 

9. Edelmir Barreto Lima – Secretário de Várzea Do Poco 

Como fazer a D2 com doses insuficientes em relação a D1? 

Resposta: Todas as doses encaminhadas como D1, possuem a D2 correspondente garantida 

conforme §15 Estão asseguradas as 2ªs doses (D2) para todas as pessoas vacinadas com primeira 

dose (D1) e recomenda-se que as 2ªs doses sejam realizadas preferencialmente no município onde 

foram aplicadas a 1ª dose, sem prejuízo, no entanto, para as situações justificadas da Resolução 

CIB Nº 64/2021. 

 

10. Franciane Moura Teixeira Crisóstomo Borges – Secretária Riachão das Neves 

Quero fazer um apelo em favor dos profissionais da guarda municipal dos pequenos municípios, 

contingente pequeno e muitas funções. Precisamos da ajuda deles para realizar vistorias de eventos, 

organizar mutirões de vacinação, e São sempre poucos funcionários. Alguns estados já estão vacinando. 

A maioria são jovens, não atendem este critério dos 50 anos. Tem se criado um impasse muito grande 

entre a classe e a gestão, inclusive questionamentos sobre como continuarão apoiando as ações da 

saúde. 

Nos municípios pequenos o grupo de professores possui um Contingente bem significativo. Como fazer 

sem terminar os idosos? 

Resposta: Conforme Resolução CIB Nº 64/2021 Art. 2º § 1º Considerar para vacinação, conforme 

disponibilidade de vacinas a serem liberadas pelo MS, a ordem de atendimento a seguir dos 

trabalhadores deste grupo de força de segurança e salvamento de 45 anos e mais: a) Policiais 

militares; b) Policiais civis; c) Policiais rodoviários; d) Policiais federais; e) Bombeiros militares e 

civis; f) Guardas municipais, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de 

saúde dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; g) 

Guardas de trânsito, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde 

dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; h) Salva-

vidas, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde dos municípios, 

após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal. O Município tem autonomia 

para realizar a vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se 

resguardar. 

Foi aprovado na CIB que os Municípios que já vacinaram os grupos prioritários pactuados 

anteriormente, iniciar Trabalhadores da Educação - 59 a 55 anos, mas atentar que é para 

municípios que tiverem doses e que finalizaram a vacinação de idosos até 60 anos.   

 

11. Maria Rosania de Souza Rabelo - Secretária de Alagoinhas 

Como ficou farmacêutica e atendentes de farmácias? Chega dose essa semana quando é qual 

quantidade? 

Resposta: Não foi definido o público farmacêutico e atendentes de farmácias ainda. Continuamos 

aguardando o escalonamento e envio de doses extras pelo MS para concluir todas as categorias 

dos trabalhadores de saúde. A 13ª remessa está programada para chegar dia 16 ou 17/04/2021. 

 

12. Lenlson Ribeiro – Secretário de Dias D'Ávila 

O que está se chamando de forças de segurança. Só recebi doses para Policiais militares até 50 anos de 

idade. Não atendi ainda os Policiais Civis (eles estão incluídos?) 

A associação dos Delegados estão me pressionando conforme a declaração do Secretário todos estão 

incluídos. Precisa que isso esteja escrito na resolução. 

Resposta: Conforme Resolução CIB Nº 64/2021 Art. 2º § 1º Considerar para vacinação, conforme 

disponibilidade de vacinas a serem liberadas pelo MS, a ordem de atendimento a seguir dos 

trabalhadores deste grupo de força de segurança e salvamento de 45 anos e mais: a) Policiais 

militares; b) Policiais civis; c) Policiais rodoviários; d) Policiais federais; e) Bombeiros militares e 

civis; f) Guardas municipais, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de 

saúde dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; g) 

Guardas de trânsito, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde 

dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; h) Salva-

vidas, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde dos municípios, 

após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal. O Município tem autonomia 

para realizar a vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se 

resguardar. 

 



 

13. HerlaneJanise - secretária de Serra Dourada 

Os diabéticos serão vacinados agora junto com as comorbidades? 

Resposta: Os critérios para Comorbidades foram definidas na 12ª CIB extraordinária e estão 

definidos no QUADRO 2: Grupos com comorbidades para vacinação contra COVID-19 no 

Estado da Bahia da Resolução CIB Nº 64/2021. O Município tem autonomia para realizar a 

vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se resguardar. 

 

14. Darlene Rosa– secretária de Maracás 

Está em 60 anos, não tem como ir para comorbidades por agora, não chegamos a 60 também. 

Idosos de faixa etária de anos aqui muito grande. 

Acho também que vale para Educação 

Resposta: Conforme definido na Resolução CIB Nº 64/2021 no Art. 3º Os municípios que 

finalizarem a etapa da vacinação de idosos 60 anos e mais e dispuserem de doses, poderão avançar 

com vacinação das pessoas com comorbidades, conforme quadro abaixo, observando a ordem de 

escalonamento. Os critérios para Comorbidades foram definidas na 12ª CIB extraordinária e 

estão definidos no QUADRO 2: Grupos com comorbidades para vacinação contra COVID-19 no 

Estado da Bahia da Resolução CIB Nº 64/2021. O Município tem autonomia para realizar a 

vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se resguardar. 

Foi aprovado na CIB que os Municípios que já vacinaram os grupos prioritários pactuados 

anteriormente, iniciar Trabalhadores da Educação - 59 a 55 anos, mas atentar que é para 

municípios que tiverem doses e que finalizaram a vacinação de idosos até 60 anos.   

 

15. Eugênia Camandaroba Chagas Silva – Secretária de Barra 

Observei erros de digitação no SiPni haverá módulo de correção pelo Data Sus? 

Resposta:Sim. Os módulos de correção serão disponibilizados. 

 

16. Carlos Wilker – Secretário de Brejões 

Por que vacinar profissionais da educação e da Assistência Social não? 

Poderíamos incluir esses profissionais. 

Resposta:Precisamos lembrar que temos limitação no quantitativo de vacinas.Foi aprovado na 

CIB que os Municípios que já vacinaram os grupos prioritários pactuados anteriormente, iniciar 

Trabalhadores da Educação - 59 a 55 anos, mas atentar que é para municípios que tiverem doses 

e que finalizaram a vacinação de idosos até 60 anos.  Município tem autonomia para realizar a 

vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se resguardar. 

 

17. Maysa – Secretária de Sobradinho 

Muito bom importante sua preocupação Stela. Acho que devemos organizar a fala da mesa para não 

ficar concentrado apenas em algumas pessoas. Estamos aqui em todas as reuniões, que têm ocorrido de 

forma extensas e precisamos ser ouvidos. 

Resposta: Estaremos publicisando no site do Cosems/Ba e da CIB todas as perguntas feitas na 

CIB com as devidas respostas esclarecedoras.  



 

 

18. Lidia Alves – Secretária de Pedro Alexandre 

Há uma cobrança que se vacine os profissionais da secretaria de Assistência Social e Cidadania, por 

lidarem muito com o público, incluindo visita domiciliar para vulneráveis economicamente. 

Resposta:É preciso considerar que não dispomos de quantitativo de vacinas suficientes ainda. Foi 

aprovado na CIB que os Municípios que já vacinaram os grupos prioritários pactuados 

anteriormente, iniciar Trabalhadores da Educação - 59 a 55 anos, mas atentar que é para 

municípios que tiverem doses e que finalizaram a vacinação de idosos até 60 anos.  Município tem 

autonomia para realizar a vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da 

CIB para se resguardar. 

 

19. Cristiane Brito de Almeida Gois – Secretária de Sapeaçu 

Os trabalhadores da Educação serão incluídos no público-alvo das doses que receberemos sexta? Qual 

será o percentual destinado a esse público? 

Resposta:Foi aprovado na CIB que os Municípios que já vacinaram os grupos prioritários 

pactuados anteriormente, iniciar Trabalhadores da Educação - 59 a 55 anos, mas atentar que é 

para municípios que tiverem doses e que finalizaram a vacinação de idosos até 60 anos.  

Município tem autonomia para realizar a vacinação no seu território. Importante respeitar as 

deliberações da CIB para se resguardar. 

 

20. Adil de Souza Cunha – Secretária de Mirangaba 

Quando vai ser os profissionais da assistência social. 

Resposta:É preciso considerar que não dispomos de quantitativo de vacinas suficientes ainda.  Foi 

aprovado na CIB que os Municípios que já vacinaram os grupos prioritários pactuados 

anteriormente, iniciar Trabalhadores da Educação - 59 a 55 anos, mas atentar que é para 

municípios que tiverem doses e que finalizaram a vacinação de idosos até 60 anos.  Município tem 

autonomia para realizar a vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da 

CIB para se resguardar. 

 

 

21. Stênia Marília Rodrigues Pereira - Apoiadora Inst. Utinga (Nome no Zoom: Saude 2) 

 

1-Sobre os trabalhadores do grupo de força de segurança e salvamento com idade superior a 50 anos, 

quando os municípios estarão recebendo as doses para vacinação? 

Resposta: Conforme Resolução CIB Nº 64/2021 Art. 2º § 1º Considerar para vacinação, conforme 

disponibilidade de vacinas a serem liberadas pelo MS, a ordem de atendimento a seguir dos 

trabalhadores deste grupo de força de segurança e salvamento de 45 anos e mais: a) Policiais 

militares; b) Policiais civis; c) Policiais rodoviários; d) Policiais federais; e) Bombeiros militares e 

civis; f) Guardas municipais, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de 

saúde dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; g) 

Guardas de trânsito, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde 

dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; h) Salva-

vidas, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde dos municípios, 

após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal. O Município tem autonomia 

para realizar a vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se 

resguardar. 

 

2-Sobre a vacinação dos grupos com comorbidade, qual será a recomendação? apresentação de relatório 

no ato da vacinação? 

Resposta: Conforme definido na Resolução CIB Nº 64/2021 no Art. 3º Os municípios que 

finalizarem a etapa da vacinação de idosos 60 anos e mais e dispuserem de doses, poderão avançar 

com vacinação das pessoas com comorbidades, conforme quadro abaixo, observando a ordem de 

escalonamento. Os critérios para Comorbidades foram definidas na 12ª CIB extraordinária e 

estão definidos no QUADRO 2: Grupos com comorbidades para vacinação contra COVID-19 no 

Estado da Bahia da Resolução CIB Nº 64/2021. O Município tem autonomia para realizar a 

vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se resguardar. 

 



3- Ainda sobre o grupo de força de segurança e salvamento, a lista de os policiais e civis e militares 

lotados no município será informada pela SESAB ou é de responsabilidade do município esse 

levantamento? 

Resposta:Conforme Resolução CIB Nº 64/2021 Art. 2º § 1º Considerar para vacinação, conforme 

disponibilidade de vacinas a serem liberadas pelo MS, a ordem de atendimento a seguir dos 

trabalhadores deste grupo de força de segurança e salvamento de 45 anos e mais: a) Policiais 

militares; b) Policiais civis; c) Policiais rodoviários; d) Policiais federais; e) Bombeiros militares e 

civis; f) Guardas municipais, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de 

saúde dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; g) 

Guardas de trânsito, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde 

dos municípios, após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal; h) Salva-

vidas, conforme especificação em lista a ser encaminhada pelos gestores de saúde dos municípios, 

após alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública Municipal. O Município tem autonomia 

para realizar a vacinação no seu território. Importante respeitar as deliberações da CIB para se 

resguardar. 

 

 

4- Sobre ampolas com doses inferiores (9 doses) gostaria que reforçassem o caminho que os gestores 

devem seguir para registro. 

Resposta:Deverá ser realizado registro no NOTIVISA. 

 

22. Lívia Teles NRS OESTE Barreiras 

Importante resolver a questão das doses por frasco, visto que temos vacinado menos pessoas e a 

população vem cobrando muito 

Resposta: O MS tem conhecimento desta situação e estamos aguardando posicionamento.  

 

23. Rita Dias – VIEP Miguel Calmon 

Em caso de comunidade quilombola certificada por um município pela Fundação Palmares mas que 

atualmente pertence a abrangência de outro município, quem deve vacinar? 

Resposta: A vacinação deve ocorrer pelo município o qual pertence a comunidade.  

 

24. Carla de Andrade 

As pessoas das comunidades quilombolas que residem fora, porém voltam no final de semana para a 

comunidade de origem podem ser vacinadas mediante declaração da associação atestando que ele 

pertence á comunidade. 

Resposta:O Município tem autonomia para realizar a vacinação no seu território. Importante 

respeitar as deliberações da CIB para se resguardar. 

 

Katia Nunes de Brito - Apoio COSEMS Centro Norte 

Já foi pautado nessa CIB, o alto índice de mortalidade dos obesos com covid. Esse público deixa de ser 

prioridade? 

Resposta: O grupo de obesos constado extrato 20 do QUADRO 2: Grupos com comorbidades 

para vacinação contra COVID-19 no Estado da Bahia da Resolução CIB Nº 64/2021.Para este 

grupo continuamos aguardando o escalonamento e envio de doses pelo MS para ampliar o 

público. O MS informou que irá enviar em maio o quantitativo de vacinas para todas as 

comorbidades por extrato de faixa etária e não mais por tipo de comorbidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


