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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 10/06/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 19ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 09h28min.  

 

Reunião iniciada com a referência ao dia mundial da imunização, ontem, tendo sido feito um card pelo 

COSEMS homenageando os imunizadores. Chamado atenção quanto à necessidade de incrementarem a 

imunização contra Influenza, com término da campanha previsto para julho próximo e com dados ainda 

muito longe de alcançarem a meta. 

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra COVID-19. 

A Bahia segue vacinando contra Covid, com a 25ª PAUTA do MS - DISTRIBUIÇÃO VACINAS BAHIA, 

referente à nova remessa: 

 JANSSEN – 180.600 doses 

ASTRAZENCA/OXFORD – quantitativo a ser confirmado pelo MS.  

(remessa é prevista para segunda feira, dia 14/06/2021).  

 

PROPOSTAS: 

 

1. DISTRIBUIÇÃO DA VACINA DOSE ÚNICA (DU) – JANSSEN  

• Distribuição para a capital (50% das doses) e RMS (50% das doses), de forma proporcional, por 

faixa etária, incluindo os municípios Saubara, Conde e Santo Amaro, por já receberem rotineiramente 

suas vacinas no Centro de Distribuição do Estado. 

OBS: a escolha deste grupo de municípios se deu pela proximidade dos mesmos do Centro de Distribuição 

de Vacinas do estado, visando otimizar a utilização da vacina, em função do tempo exíguo de sua validade 

após abertura do frasco) 

• Critério para recebimento: atingir 85% do percentual de doses aplicadas X recebidas (D1); 

• Percentual recebido pelos municípios será abatido das próximas remessas AstraZeneca D1, pois a 

Janssen é dose única. Manter a proporção de pessoas vacinadas.  

 

2. VACINA PFIZER  

• Utilizar saldo de doses das gestantes e puérperas para demais grupos prioritários;  

• Atender 100% dessa demanda com a vacina Pfizer e a CIB autoriza a vacinação para as gestantes e 

puéperas sem comorbidades, sem necessidade de solicitar o relatório médico com a indicação. A 

Gestante que decidirá se vacina ou não.   

 

RECOMENDAÇÃO: 

VACINA DOSE ÚNICA (DU) – JANSSEN  

• Número de doses: 3 milhões 

• Garantia da utilização das vacinas (prazo de validade até 27/06/2021) no prazo máximo de 8 (oito) 

dias.  

 

• Utilizar integralmente as doses de frasco conforme o tempo de validade após sua abertura (6horas). 

 

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

cadastradas e realizar vacinação casa a casa.  

 

OFÍCIO Nº646/2021 - MS  

 

 



 
 

Encaminhamentos:  

Documento a ser feito pela SUVISA informando aos municípios (capital e municípios da RMS) a data que 

de recebimento da vacina da Janssen para que estes, se concordarem, se comprometerem com a realização da 

vacinação em até três dias após o recebimento.  

O Estado também fará documento de não recebimento desta vacina, caso a data que o MS entregar não seja 

apropriada para a distribuição aos municípios.  

 

VACINAÇÃO DE GESTANTES E PUÉRPERAS  

• Não será exigido relatório médico para portadoras e não portadoras de comorbidades;  

• Não será utilizada a vacina JANSSEN, por ter a mesma plataforma de produção da Astrzeneca e 

que foi proibida para este grupo. 

 

LEVANTAMENTO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS COM AS SMS PELO COSEMS  

• População 18 a 59 anos; 

• Portuários.  

Sugestão: atentarem para o cálculo das estimativas, e fazerem apenas se tiverem ferramentas adequadas para 

ter informação fidedignas, pois muitas vezes feitas equivocadamente, com estimativas para mais ou para 

menos, necessitando regularizar a situação em todos os casos, e caso aconteça, lançarem mão de doses de 

saldos de vacina para outros grupos prioritários. 

 

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO  

• Dúvida sobre critérios de elegibilidade: se apenas os trabalhadores da educação das escolas, em seus 

diversos níveis de ensino, ou se abrange os trabalhadores em sedes de secretarias de educação, reitorias 

etc. 

 

Encaminhamentos: CIB perguntar de forma clara ao MS sobre o público de trabalhadores de educação a 

ser vacinado, se inclui ou não os profissionais da educação que estão atuando fora das escolas. 

 

PENDÊNCIAS: 

• MS solicitou explicitação do quantitativo das estimativas da população ribeirinha da Bahia e 

quantitativo excedente dos trabalhadores de saúde da Bahia. 

 

Encaminhamento: CIB fazer nova resolução para encaminhar ao MS, com os quantitativos das estimativas 

das duas populações, ribeirinhas e trabalhadores de saúde, conforme levantamento realizado. Sugerido 

discutir em outra reunião a priorização da vacinação dos prefeitos. 

 

 

POPULAÇÃO QUILOMBOLA: 

 

Para a correção da estimativa populacional do MS, que foi feita por divergência em alguns municípios, 

(alguns com quantitativo populacional deste grupo maior, outros por não existir população quilombola no 

município), a DIVEP colocou um percentual de correção de 20% nesta estimativa e após levantamento dos 

municípios, com alguns municípios calculando equivocadamente a mais, foi feita uma equação para 

descontar de quem recebeu a mais e dos 20% que tinham encaminhado.  

 

Informado que o MS incluiu no SIPNI a população em geral de 18 a 59 anos. 

 

Aprovada a proposta apresentada e discutida pela SUVISA com as alterações propostas pela CIB.  

RESOLUÇÃO CIB Nº 105/2021 

 

 

2. SAIS/SUREGS/GASEC/COSEMS: 



2.1 Situação dos leitos COVID no Estado da Bahia. 

Realizada apresentação da situação dos Leitos para Covid no estado.  

HGVC: continuam os leitos planejados, mas ainda dependendo da estrutura física, que não teve alteração 

significativa. 

H. São João de Deus – Cachoeira: Ainda aguardava alguns aspectos de estrutura para fechamento do contrato 

com a DICON que daria a informação. 

Região Sudoeste: Hospital S. Vicente – VC: CIR encaminhou ofício à Sesab, informando a impossibilidade 

de manter os 40 leitos, por dificuldade financeira, manterão 20 leitos e solicitou à Sesab que contratualizasse 

os 20 leitos clínicos, já tendo sido discutido em GT de enfrentamento à pandemia e não foi acatado, por 

envolver outros municípios não só da CIR de VC, mas de toda a Macrorregião Sudoeste, por ser polo de 

macrorregião, e, assim, referência para COVID. 

Reunião da CIR de VC: apresentado relatório da situação dos leitos de VC, com baixa taxa de ocupação (em 

torno de 50%) e com gastos mensais em torno de R460.000,00. 

Sesab informa que na região Sudoeste, dos 116 leitos clínicos e 110 leitos de UTI, 70% são contratualizados 

pela SESAB, que não recebe mais nenhum recurso livre para COVID desde dezembro de 2020, aumentarão 

um pouco mais com o HGVC, mas dependendo das obras de estruturação. A CIR de Vitória da Conquista 

informa que não foi deliberada essa situação do município, apenas foi dado ciência da dificuldade que 

Vitória da Conquista está enfrentando. Total de leitos Clínicos Adulto: 1.747. Leitos Clínicos Pediátricos: 67 

leitos; Leitos UTI Adulto: 1.588; Leitos UTI PED: 36 leitos. Para ampliação leitos Clínico Adulto: 30 e 

Leitos UTI Adulto: 76.  

Aprovada os leitos apresentados pelos membros CIB. Solicitado pela CIB apoio da UPB para articular 

momento com o MS para apoio sobre discussão referente ao recurso financeiro para o estado e 

municípios.   

 

Leitos de Suporte Ventilatório: Mantido o trabalho conjunto do Cosems e SUREGS com os municípios 

para identificarem os leitos ativos e se possuem cadastros no SAIPS. Atualizado o levantamento e 

identificados os municípios que estão tendo dificuldade com o SAIPS para a equipe técnica da SESAB poder 

atuar em apoio que ocorreu neste período. 39 municípios tiveram seus leitos habilitados neste período. 19 

municípios estão aguardando habilitação do MS, incluindo Muritiba e Euclides da Cunha, onde os gestores 

solicitam insistentemente solicitando esse apoio. 14 municípios estão com problemas no SAIPS, mas a 

DICON já esta atuando no apoio e foi solicitado apoio da SESAB na produção para os que estão habilitados. 

Atualização com implantação de suporte ventilatório no município de Madre de Deus com 02 leitos 

contemplados; 04 leitos de SV no município de Quinjingue, Monte Santo e Uauá.  

Aprovados pelos membros CIB os leitos de suporte ventilatório apresentados. 

 

RESOLUÇÃO CIB Nº 106/2021 

 

Encaminhamento: Como o problema extrapola municípios e estado, todos apresentam déficit de recurso, o 

estado sem receber recurso desde dezembro de 2020 e Salvador, quando recebe é fracionado, de 50 leitos de 

suporte ventilatório, habilitam 5, por exemplo, voltar à discussão para a Macrorregião de Saúde Sudoeste 

com a presença do Município de Vitória da Conquista e apoio dos prefeitos. Encaminhamento aprovado 

pela CIB. 

 

3. SAFTEC/DASF E COES: 

Critérios de distribuição de medicamentos para KIT INTUBAÇÃO.  

 

Informado que foi feito levantamento pelo Cosems a demanda de necessidade de medicamentos para kits de 

IOT semanalmente e hoje estão sendo propostos os critérios e formas de distribuição dos medicamentos para 

intubação orotraqueal "KIT INTUBAÇÃO" para leitos de UTI dos Hospitais do Plano de Contingência 

COVID e outras unidades de saúde, para além deste plano, que realizam intubação e suporte ventilatório, no 

estado da Bahia.  

Foram critérios de distribuição estabelecidos na Resolução para os medicamentos do “kit intubação” para 

leitos de UTI e suporte ventilatório dos hospitais e outros estabelecimentos de saúde:  

 

I – unidades hospitalares referências para COVID 19 com leitos UTI habilitados e/ou em habilitação, conforme a 

Relação do Plano de Contingência; 

 

II – estabelecimentos de saúde (UPA, PA COVID, hospitais de pequeno porte, hospitais de campanha, UBS e 

outros) que possuírem leitos com suporte ventilatório pulmonar e/ou respirador mecânico para intubação e 

estabilização com ventilação mecânica invasiva em pacientes acometidos pela COVID-19; 

 



III – a proporção entre o quantitativo de leitos UTI e/ou leitos com capacidade para intubação e suporte ventilatório 

e a taxa de ocupação de leitos com pacientes COVID-19 sob ventilação mecânica invasiva;  
 

IV – aplicação do fator consumo leito/dia por apresentação de cada medicamento, considerando as classes 

farmacológicas, uma vez que nem todos os medicamentos são utilizados concomitantemente para o mesmo 

paciente durante todos os dias da internação; 

 

V – considerar o estoque informado por cada unidade, semanalmente, no preenchimento do formulário ‘Coletakit’ 

e distribuir para completar até 7 dias, conforme consumo médio mensal;  

 

VI – preenchimento semanal obrigatório, às terças-feiras, do formulário de levantamento e monitoramento de dados 

sobre estoque e consumo médio mensal ‘Coletakit’, disponibilizado pela Saftec. 

 

O fluxo estabelecido de distribuição dos medicamentos do “kit intubação” provenientes de pautas distribuídas pelo 

Ministério da Saúde  e adquiridos de atas de registro de preço gerenciadas pelo Ministério da Saúde: 

também estabelecidos, dentre outros aspectos na RESOLUÇÃO CIB Nº 107/2021. 

 

Solicitado mais clareza na informação semanal passada pela unidade sobre a situação das medicações do Kit 

de intubação, ou seja, a publicização dessa informação. Outra situação é o envio da medicação que seja feito 

informativo aos gestores municipais e não apenas ao farmacêutico. Sugestão de colocar link no site do 

Cosems sobre as remessas que estão sendo disponibilizadas. Demonstrado a demanda enviada para a Bahia 

do MS. 

 

 


