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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 10/05/2021 – 16:26horas 

ELABORADO PELAS SECRETARIAS EXECUTIVAS DA CIB E DO COSEMS 

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Operacionalização da Vacinação contra COVID-19 na Bahia. 

Sesab informa que a Bahia receberá a vacina da Pfizer às 00:45h de amanhã, dia 11 de maio, e na quinta 

feira receberá a Coronavac e provavelmente a Astrazeneca.  

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DA VACINAÇÃO PARA COVID  

 

 

 
 

 

 



 
 

   
  

Apresentado o público de doenças crônicas descritas no PNO, para esclarecimento: 

 
 



 
 

 
 

TRABALHADORES DE SAÚDE - SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE ESTIMATIVAS DAS 

DOSES (Levantamento da estimativa pelos municípios encaminhado pela CIB AO MS em 

04/05/2021, mostra que a estimativa aumentou para esse grupo em mais de 48000 e ainda sem 

resposta do MS) 

 

Considera-se trabalhadores da saúde a serem vacinados na campanha: 

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. Estão aí contemplados os profissionais de saúde que são representados em 14 categorias, 

conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde n° 287, de 8 de outubro de 1998: médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos (discutido que 

apenas os que atuam na área de saúde humana), biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, 

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

veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares. Além destes, estão incluídos: agentes 

comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e 

trabalhadores de apoio (recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e 

auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros).  



Inclui-se, ainda os profissionais que atuam em cuidados domiciliares (programas ou serviços de 

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

do Instituto Médico Legal – lML e Serviço de Verificação de Óbito – SVO, que tenham contato 

com cadáveres potencialmente contaminados, 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 

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

OBS: o MS calcula o número de doses dos profissionais para o município onde está exercendo a 

profissão e não o município de residência.  

 

PROPOSTAS  

1 – CONTINUIDADE DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS PACTUADOS ANTERIORMENTE – 

garantir a vacinação desses grupos prioritários. 

• 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 – lembrado que não são profissionais das secretarias 

de educação, mas das escolas e na ativa. 

• Trabalhadores de transportes coletivos rodoviários, urbanos e intermunicipais, com 50 anos ou mais 

(incluir vans que realizam transporte público e transporte escolar público e privado) 

• Trabalhadores da limpeza urbana com 40 anos ou mais.  

 

2 – CONTINUIDADE DO GRUPO DE PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E 

SITUAÇÕES CLÍNICAS ESPECIAIS 

• Gestantes e puérperas (18 anos ou mais) com comorbidades  

    OBS: avançar para as 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, conforme a 

capacidade de vacinação de cada município.  

• Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada 

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

Esclarecido que se trata de pessoas com impedimentos a longo prazo (de audição – ainda que com uso 

de lentes corretivas, de audição – ainda que com uso de aparelho auditivo, de locomoção, de cognição 

– aí incluídos os autistas).  

Deve ser comprovado mediante qualquer laudo, que podem ser documentos de comprovação de 

atendimento em centros de reabilitação, de passe livre para transporte coletivo etc. 

Chamou-se atenção para que cada município tenha seu próprio sistema de planejamento e controle 

vacinação, que não seja necessariamente por cadastro de pessoas, mas de forma que se adeque a cada 

realidade. 

Chamou-se atenção dos municípios para o fato de que em 2020 foram vacinadas desse grupo contra 

Influenza apenas 17.000, quando o quantitativo da população de portadores de deficiência permanente 

no estado é de 600.000, além das 900.000 com comorbidades. Os municípios devem buscar essas 

pessoas.  

 

 

PROPOSTAS DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB 

1 – Vacinação de lactantes sem doenças crônicas até o 6º mês de amamentação - por decisão CIB foi 

proposto manter as lactantes, uma vez que não está aprovada no PNO; 

2 – Portadores de doenças crônicas e condições clínicas especiais, da faixa etária de 59 a 18 anos.  

O município deve avançar na idade, de acordo com a disponibilidade de doses. Assim, cada município 

planejará a forma de organizar sua vacinação.  

Recomendado que, na impossibilidade de se dispor de relatórios médicos, pois os profissionais da rede 

não conseguirão atender essa demanda, se considere como válido algum documento comprobatório da 

doença, desde que com data menor que um ano.  

3 – Pessoas com deficiência permanente, na faixa etária de 59 a 18 anos.  

OBS: Cada município avançará com a idade, de acordo com a disponibilidade de doses; 

4- Inclusão dos trabalhadores de transporte aquaviário (lancha e transporte aquático de passageiros); 

5- Forças armadas; 



OBS: de acordo com Nota Técnica nº 467 e, de acordo com o PNO, apenas os que estão na ativa, não 

estão aí contemplados os idosos, por exemplo. 

6 – Agentes do sistema sócio-educacional. 

 

OBS: A vacinação dos trabalhadores de saúde precisa ser finalizada para ser iniciada a do público que 

ainda não foi incluído.  

Atentarem que, se ampliarem muito a inclusão de novos grupos, pode acarretar prejuízo da vacinação dos 

grupos de maior risco.  

Os trabalhadores de drogarias serão incluídos na resolução CIB.  

Não foi aprovado vacinar o profissional do SUAS (os assistentes sociais) no momento, como os que 

trabalham em SUAS, INSS etc. Está contemplado apenas o assistente social que atua na saúde, em contato 

com pacientes ou pessoas passíveis de contrair COVID, em escolas, penitenciárias. Ressaltado que a Bahia 

ainda não recebeu as doses do MS para esse público.  

Solicitado que ficasse claro na resolução CIB que o aluno estagiário/residente deve ser vacinado no campo 

de atuação, ou seja, o local da unidade onde estiver acontecendo o estágio.  

 

18ª REMESSA VACINA – VACINA DA PFIZER (739.000 doses) 

• 20% SALVADOR 

• 80% REGIÃO METROPOLITANA  

 

OBS: envio das vacinas Corovac e Astrazeneca que chegará quinta feira para todos os municípios, 

inclusive porque não estão tendo mais D1. Ressaltado que as doses que virão de outra vacina, será 

descontado da vacina Pfizer distribuídas para Salvador. Solicitado que neste momento não fosse 

considerado o desconto de Coronavac para D2 do município de Salvador, a fim de não descobrir esse 

público.  

 

DESAFIOS PARA LIBERAÇÃO DA VACINA DA PFIZER PARA O ESTADO 

• Capacitar todas os profissionais de salas de vacina; 

• Fazer lista de agendamento para uso das vacinas em, no máximo, 5 dias (por segurança, programar para 

uso em 3 dias, prevendo faltantes e se necessária reprogramação); 

• Verificarem a capacidade de vacinação antes de retirar as vacinas da Central Estadual;  

• O armazenamento em temperatura de 2 a 80 só tem validade para 8 dias. 

• O armazenamento em temperatura -200 só até 14 dias; 

• Uma vez recebida a vacina em temperatura – 200, deve ser transportada também a -200, e a vacina só pode 

se manter nessa temperatura até 14 dias; 

• Se o município com ultrafreezer receber a vacina a uma temperatura menor de 200, não pode mais retirar 

desse reservatório para a temperatura de -200; 

• O quantitativo para cada dose é 0,3 ml; 

• O diluente é em flaconetes de 10 ml, sendo necessário apenas 0,3 ml para cada dose; 

• Necessidade de capacitar 100% das salas de vacina dos 417 municípios sem pressa, pois a possibilidade de 

receber grande quantidade de doses dessa vacina é real, mas será a partir do terceiro trimestre deste ano; 

• Já nessa semana agendarão treinamento para os municípios com ultrafreezers; 

• Necessidade de os municípios adequarem sua capacidade física para armazenamento da vacina; 

Proposta de enviar para a capital e os municípios da região metropolitana, treinar outros municípios e 

sucessivamente avançar para outras regiões.  

 

OBS: Informado que é possível transportar a vacina da Pfizer com gelo seco até a Central Estadual de 

Vacinação, em Simões Filho.  

 

Encaminhamentos:  

Proposta apresentada e discutida pela SUVISA aprovada pelos membros CIB; 

A CIB disponibilizará à UPB as propostas para a vacinação da COVID aprovadas em suas reuniões;  

Proposta de realizar levantamento de idosos que ainda necessitam vacinar para encaminhar ao MS; 

Levarem ao CONASS, CONASEMS e outras representações, a proposta de mudança de estratégia de 

vacinação, passando para todas as faixas etárias.  

 

 

 

 


