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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 02/06/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 18ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 09h23min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra COVID-19. 

Reunião iniciada com a informação de continuar vacinando para Covid com a nova remessa enviada hoje 

pelo MS.  

Apresentada a situação epidemiológica do Covid, com 1 milhão de casos no estado, a pandemia ativa e 

campanha vacinal insatisfatória, pela quantidade de doses enviadas.  

2020 – Pessoas mais idosas as mais acometidas e, associadas às comorbidades, aumentando o risco de óbito, 

o que levou a número maior de óbitos nessa faixa. 

2021 – Mudança no comportamento da curva, que pode ser tanto pela vacina como pelo comportamento da 

população, acometendo pessoas mais jovens e com óbitos não somente associados às comorbidades. 

Pontuado que a faixa etária abaixo de 50 anos tem preocupado a todos. 

 

 
 

 
 

22º PAUTA DE VACINA D1/PNO  

DISTRIBUIÇÃO VACINAS BAHIA:  

ASTRAZENCA/OXFORD – 366.000 doses que chegam hoje; 

PFIZER – 37.440 doses que chegam amanhã. 

 

PROPOSTAS DIVEP:  

22ª pauta de distribuição da vacina D1 – ASTRAZENCA/OXFORD  

 



1 – Avançar nos grupos prioritários de 59 a 18 anos de forma escalonada, conforme quantitativo de doses 

disponível nos municípios;  

2 – 20% para continuidade dos grupos prioritários do PNO/CIB – 59 a 18 anos; 

      80% para faixa etária de 59 a 18 anos da população em geral, de forma escalonada. 

22ª pauta de distribuição da vacina D1 – PFIZER  

Distribuir aos 417 municípios para vacinação de todas as gestantes e puérperas a partir de 18 anos, com e 

sem comorbidades. 

Necessidade de fazerem cadastramento das gestantes e puérperas, pois virá em pouca quantidade; 

Municípios com sobra de Coronavac D2 usarem com essa população, mas assegurando a mesma 

quantidade que for utilizada na primeira dose e reservarem para a segunda dose, pois não há garantia de 

que recebam com brevidade D1 e D2 de Coronavac e a Astrazeneca está suspensa para esta população.  

 

RECOMENDAÇÃO: Utilizar integralmente as doses de frasco, conforme o período de validade após sua 

abertura. 

Sugestão DIVEP: Utilizar estratégias como vacinação Express, ainda assim, se houver sobra, buscar pessoas 

cadastradas e realizar vacinação casa a casa.  

 

Solicitada a inclusão do grupo dos supermercados, mercearias, bem como SUAS, mas foi feito contraponto 

que, com a estratégia de avançar para toda a população, escalonando a idade é a forma mais equânime para 

proceder na vacinação, e, assim, alcançando todos os grupos. 

Perguntado se a proposta atual contempla o público jornalista proposto na CIB anterior - confirmado que o 

profissional de comunicação foi aprovado na última CIB.  

 

A recomendação do MPE: não aprovarem público que não foi previamente aprovado no PNO. Vão consultar 

PGE (e municípios também devem consultar seus PGM), quanto ao grupo de comunicação, já tinha sido 

aprovado antes da recomendação do PGE, a justificativa se baseia no fato de o Brasil estar em primeiro lugar 

em número de mortes nesse grupo, e a CIB trabalhou em cima de dados epidemiológicos.  

Ressaltado que a CIB trabalha com evidências científicas.  

 

Aprovada pelos membros CIB a proposta apresentada e discutida pela SUVISA.  

 

Encaminhamentos:  

Municípios – fazerem levantamento hoje, junto com a DAB, da relação das gestantes cadastradas, utilizando 

os dados do SINASC, para se ter uma estimativa e posteriormente realizarem com os gestores por meio do 

‘Google Forms’ o levantamento de gestantes para confrontarem com os dados e garantirem a informação 

correta.  

Registro na resolução CIB e Nota Técnica com orientação quanto à vacinação da gestante, incluindo a sobra 

que tiverem de D2 de Coronavac, desde que assegurando a quantidade reservada para a segunda dose, bem 

como sobre metodologia a ser utilizada para o cálculo das vacinas:  

1- Utilizarão estimativa de gestante do PNO; 

2- Com o levantamento feito pelos municípios (levantamento SINASC X levantamento google forms), 

solicitar se for o caso para complementar o quantitativo de doses das gestantes/puérperas, por município. 

 

Esclarecido que todas as perguntas foram relacionadas a gestantes ou as outras categorias ainda não 

contempladas, o que foi discutido nesta reunião. 

 

 

 


