
                                                                        

_______________________________________________________________________ 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 01/05/2021 – 11:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 15ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 11h09min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra COVID-19: Comorbidades. 

Sesab informa sobre a situação da vacina na Bahia. 

Quadro 1. Estimativa populacional para a Campanha de Vacinação contra a covid-19 – 2021 e 

ordenamento dos grupos prioritários: com a situação de vacinação de cada público. Sendo destacado 

que em verde foram destacados grupos com cobertura acima de 100% estimados pelo MS. 

 

 
 

 
 

 
 

 



   
  

Provavelmente chegará na segunda feira 435.500 doses. 

Falou sobre Nota Técnica 467/2021 com orientação para vacinação dos grupos: gestantes e puérperas, 

pessoas com doença renal crônica (vacinação in-locu clínicas diálise) e pessoas com deficiência 

permanente (cadastradas no BPC). 

 

   
 

 
 

Esse grupo de gestante está sendo incluído pelo MS como prioritário no PNO. Os pacientes dialíticos 

precisam ser favorecidos no estado da Bahia. Pessoas com deficiência permanente devem ser as 

cadastradas no BPC com garantia de relação de pessoas a serem vacinadas.  
 

PROPOSTAS  

1 – CONTINUIDADE DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS PACTUADOS ANTERIORMENTE 

• Todos os grupos da Fase I (idosos em ILPI, indígenas aldeados, trabalhadores de saúde, quilombolas)  

• Idosos com 60 anos ou mais 

• Pacientes em tratamento de hemodiálise 

• Transplantados, Imunossupressos e Portadores de Síndrome de Down 

• Forças de Segurança e Salvamento com 40 anos ou mais 

• Trabalhadores da Educação com 40 anos ou mais 

• Trabalhadores de Transportes Coletivos Rodoviários, Metroviários, Ferroviários urbanos e 

intermunicipais com 50 anos ou mais 

• Trabalhadores da limpeza urbana com 40 anos ou mais 

 

2 - Grupos de Condições Clínicas Especiais e Portadores de Doenças Crônicas  

• Gestantes e puérperas (18 anos ou mais) com comorbidades, avançar para demais gestantes e puérperas 

(com 18 anos ou mais) após a conclusão desse grupo 



• Pessoas com comorbidades por ordem decrescente de idade de 59 até 18 anos.  

• Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), por ordem decrescente de idade de 59 até 18 anos.  
 

GRUPOS COM COMORBIDADES  

 
 

 

 
 

 



TRABALHADORES DE SAÚDE – REVISÃO DE ESTIMATIVAS ATÉ 03/05/2021 

Considerou-se trabalhadores da saúde a serem vacinados na campanha, os indivíduos que trabalham 

em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde; ou seja, que 

atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, a exemplo de hospitais, clínicas, ambulatórios, 

unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais.  

Dentre eles, estão os profissionais de saúde que são representados em 14 categorias, conforme resolução 

n° 287, de 8 de outubro de 1998, do Conselho Nacional de Saúde (médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêucos, 

odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, 

médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), agentes comunitários de saúde, 

agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio 

(exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, 

motoristas de ambulâncias, gestores e outros).  

Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: programas ou 

serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras), funcionários do 

sistema funerário, Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que 

tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e estudantes 

da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Os 

trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde das instituições de 

longa permanência para idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios serão contemplados no grupo de 

trabalhadores da saúde e a recomendação é que também sejam vacinados. 
 

Colocado a dificuldade de vacinar os pacientes com comorbidades pela ausência de relatório médico. 

Aguardando a estimativa revisada pelo MS principalmente sobre a população ribeirinha. Informado que 

foi aprovado pela CIB (286ª Reunião) levantamento da estimativa de trabalhadores e idosos para ser 

enviado para o MS para correção do número de doses e o levantamento da necessidade da D2 que 

faltaram junto aos municípios. A fonte dos dados será baseada na fé pública dos gestores.  

Proposta de vacinar as pessoas com comorbidades conforme colocado no PNO (pag 32 e 33) com as 

idades decrescentes de 59 a 18 anos, conforme disponibilidade de vacinas. Lembrando que não tem 

sequência de prioridade para comorbidades, mas por idade.  

Salvador solicita que seja para todos os públicos a prioridade para faixa etária (59 a 18 anos) e não 

possuiu consenso.   

Proposta de avançar para os outros grupos, conforme o município tenha sobra de vacinas para avançar. 

Proposta de 80% de doses a serem utilizadas para as comorbidades e 20% para os demais grupos por 

faixa etária decrescente.  
 

Sugerido seguir o PNO contra a COVID-19 após divergência da proposta trazida pela área técnica da 

SESAB (continuar a vacinação dos grupos já pactuados e avançar nos Grupos de Condições Clínicas 

Especiais e Portadores de Doenças Crônicas)  e reformulada por membros da CIB (vacinar os Grupos 

de Condições Clínicas Especiais e Portadores de Doenças Crônicas de 59 a 40 anos e após seguir 

com os demais grupos já pactuados anteriormente). 
 

Encaminhamentos:  

O Grupo de Comorbidades passou a ser denominado de: Grupos de Condições Clínicas Especiais e 

Portadores de Doenças Crônicas;  

Proposta de priorizar os pacientes com comorbidades em ordem decrescente de idade a partir de 59 até 

40 anos e após cumprimento deste grupo abrir para os outros grupos que já estavam sendo vacinados 

anteriormente. Aprovada (Resolução CIB Nº 077/2021); 

Proposta de incluir forças armadas em pauta da próxima reunião da CIB. Aprovado.  

As perguntas serão categorizadas e encaminhada até a próxima segunda.  

 

 


