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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 18/05/2021 – 15:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 17ª Reunião Extraordinária da CIB: 15h30min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

Antes de iniciar a apresentação da situação de COVID, foi enfatizada a pouca adesão na campanha de 

vacinação contra Influenza, das 1.000.000 doses recebidas, apenas 20% foram utilizadas até o momento. 

 

1.1 Vacinação contra COVID-19. 

Referido que já foram aplicadas como primeira dose mais de 3.000 doses. E mais de 1.300 doses de D2. 

 

 
 

 
 

PROPOSTAS  

 

19ª REMESSA VACINA D1 – PFIZER  



• 35,2% para SALVADOR -14.040: 2.340 de ontem (17/05/21) + 11700 doses; 

• 71,6% para a Região Metropolitana (incluir Conde, Saubara e Santo Amaro que, apesar de não 

comporem a RM, recebem vacinas diretamente da CEADI) e municípios das Regionais mais próximas: 

Feira de Santana, Serrinha, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Amargosa;  

• Outras regionais que demandarem – distribuição na temperatura de 2 a 8º. 

• Descontar os quantitativos da Pfizer enviados (para os municípios que receberam doses) nas próximas 

remessas de D1 dos outros imunizantes, a fim de manter a proporção igualitária de distribuição para os 

417 municípios baianos, conforme suas estimativas populacionais.  

 

DESAFIOS PARA A LIBERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA PFIZER  

• Capacitar todos os profissionais de sala de vacina; 

• Municípios fazerem lista de agendamento para a utilização das vacinas em, no máximo, 5 dias. Por 

segurança, programar para o uso em até 3 dias, para o caso de haver faltosos e vier a ser necessária 

reprogramação. Além disso, um dia já é comprometido, devido à logística de distribuição até a sala de 

vacina; 

• Verificarem a capacidade de vacinação antes de retirarem as vacinas dos ultrafreezeres da Central 

Estadual ou Centrais Regionais.  

OBS: - Já foram iniciados os contatos com municípios, incentivando-os; 

           - Aconteceu webpalestra no Youtube; 

           - MS liberou link para qualificação de todos os municípios, sem restrição.  

 

1 – GRUPOS PRIORITÁRIOS – manter todos os grupos 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 e forças armadas, com 40 anos ou mais; 

• Trabalhadores da educação, com 40 anos ou mais; 

• Trabalhadores de transportes coletivos rodoviários, metroviários e ferroviários, e 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 – GRUPO DE PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E SITUAÇÕES CLÍNICAS 

ESPECIAIS – manter os grupos pactuados anteriormente: 

• Gestantes e puérperas (18 anos ou mais) com comorbidades, com as vacinas (Coronavac ou Pfizer).  

• Pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, por ordem decrescente de idade, de 

59 até 18 anos. Cada município avançará na idade de acordo com a sua disponibilidade de doses;  

• Pessoas com deficiência permanente, por ordem decrescente de idade, de 59 até 18 anos. Cada 

município avançará na idade, de acordo com a sua disponibilidade de doses.  

OBS: informado que o MS não enviou as doses para comorbidades com cálculo de estimativa para os 

grupos. O Estado enviou aos municípios no quantitativo que foi usado para influenza em 2020. 

 

3 - GRUPOS PRIORITÁRIOS PACTUADOS ANTERIORMENTE 

• Vacinação de lactantes, sem doenças crônicas, até o 6º mês de amamentação; 

• Trabalhadores de transporte aquaviário (lancha e transporte de passageiros); 

• Agentes do sistema sócio-educativo e/ou monitores de ressocialização*. 

*acréscimo dos monitorres de ressocialização. 

 

PROPOSTAS DESTA REUNIÃO: 

1 – Após a vacinação dos grupos prioritários pactuados anteriormente, avançar na vacinação dos demais 

grupos prioritários elencados no Plano Nacional de Operacionalização da Campanha de Vacinação 

Covid-19, por ordem decrescente de idade (59 até 18 anos):  

• Comunidades ribeirinhas (pop estimada = 31.917); 

• Pessoas em situação de rua (pop estimada = 4.997); 

• Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade (pop estimada = 14.380 +     

3.523); 

• Trabalhadores de transporte aéreo (pop estimada = 5.027); 

• Caminhoneiros (pop estimada = 44.116); 

• Trabalhadores portuários (pop estimada = 4.630); 

• Trabalhadores industriais (pop estimada = 191.963); 



2 – Lactantes – até 12 meses de amamentação (pop estimada = 200.000) com idade de 40 anos ou mais, 

e avançar por ordem decrescente de idade até 18 anos; 

3 – Jornalistas de 40 anos ou mais, atuando em atividades externas, ambientes fechados tais como 

redação e estúdios;  

 

4 – A partir de agora, após a vacinação dos grupos prioritários pactuados anteriormente, distribuir as 

doses de vacina, considerando:  

      - 70% para continuidade dos grupos prioritários do PNO; 

      -  30% para faixa etária de 59 a 18 anos da população em geral, por escalonamento (sugerido 

ponderar estratégias para realização da vacinação para evitar confusão com grandes filas para 

vacinação). 

 

Pontos informados/discutidos/respondidos na reunião: 

Informado que a remessa da vacina Coronavac vem com quantitativo específico para D2: 

 - toda vacina Coronavac disponível seja de D2, para garantir ao público que já se vacinou; 

 - municípios que utilizaram a vacina Coronavac de forma equivocada para D1 devem guardar as doses 

para D2, pois não serão mais enviadas doses de Coronavac. 

   - se o município tiver completado a vacinação com D2 de Coronavac, devem registrar às Regionais sobre 

as doses que receberem a mais para que estas possam ceder outros municípios que estiverem precisando;  

População ribeirinha – aguardando chegarem as doses de acordo com o levantamento enviado ao MS. 

Sugestão de incluir o profissional do SUAS – negociado para ser discutido na CIB ordinária de 20/05/21.  

 

Levantamento de D2  

- Cosems fez consolidado do levantamento dos municípios sobre a quantidade de vacina necessária para 

vacinar D2 por Coronavac; 

 – municípios realizarem novo levantamento da D2, em função de ter ocorrido várias situações adversas no 

primeiro levantamento; 

 - COSEMS  solicitar com urgência a todos os gestores o levantamento correto dos idosos que faltam ser 

vacinados.  

Sugestão de os municípios avançarem na vacinação por ordem decrescente de idade, como decisão 

democrática, incluindo todas as categorias que solicitam prioridade – alertado sobre a responsabilidade do 

gestor se descer a idade da vacinação para grupos que não estão sendo priorizados em CIB.  

 

Gestantes e puérperas: 

 - Interrupção temporária de vacinação com a vacina ASTRAZENECA/OXFORD/FIOCRUZ (por 

orientação da ANVISA); 

  - MS recomendou também suspensão da vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidade. 

Caminhoneiros - deve ser melhor discutido, pois a orientação é vacinar no município onde chegam, o que 

dificulta o planejamento do município. Sugestão: consultar a CIT; 

Aeroportuários – incluídos na proposta 4: os 70% para continuidade dos grupos prioritários do PNO, dentro 

da proposta desta reunião; 

Profissionais de comunicação: serem aí incluídos todos que se aglomeram em trabalhos externos, com 

entrevistas (aí não incluídos motoristas destas equipes) – todos apresentando declaração da empresa onde 

trabalham de sua atividade/função; 

A não inclusão de outros grupos: com a estratégia de iniciarem 30% para faixa etária de 59 a 18 anos da 

população em geral, por escalonamento (proposta 4), podendo, assim, serem aí contempladas essas 

categorias. 

 

 

Proposta apresentada e discutida pela SUVISA – aprovada pelos membros CIB.  

OBS: Incluir na resolução desta 17ª Reunião Extraordinária a flexibilidade na vacinação de hipertensos, 

pela dificuldade dos pacientes em comprovar maior gravidade, bem como de os vacinadores conhecerem 

quis os casos que devem vacinar e de entenderem grande parte da escrita das receitas médicas. 

 

Encaminhamentos:  

Proposta de incluir os trabalhadores do SUAS – discutir na CIB ordinária de 20/05/21.  

Proposta de os municípios realizar novo levantamento de D2 que ainda necessitam para concluírem 

vacinação e estimativa de idosos para concluir vacinação.  

Realizar consulta com o MS sobre o critério de vacinar os caminhoneiros.  

 

 


