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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES 

BIPARTITE – CIB 

DATA: 19/01/2021 – 14:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 1ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 14:28.  

 

1. GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19.  

A SESAB informou que a vacina chegou no estado da Bahia ontem e durante a noite e pela 

manhã de hoje foi distribuída para todos os municípios do estado. Solicitado que os responsáveis pela 

vacinação nos territórios observem o público alvo da vacina para atendimento.  

 

Área técnica da Vigilância do Estado faz apresentação abordando: 

 

CRONOLOGIA 

Horário do pouso 22h21 

Desembarque 22h24 

Chegada ao Grupamento Aéreo 23h37 

Decolagem das aeronaves para as Regionais 2h00  

QUANTITATIVO 

Doses recebidas 376.600 

Volumes 157 

Descentralizados para Regionais e municípios 50% (D1) 

CEADI 50% (D2) por orientação do MS  

POPULAÇÃO ALVO 

35% Trabalhadores da saúde; 

100% das Instituições de Longa permanência de idosos, incluindo seus trabalhadores; 

100% das Pessoas com deficiência institucionalizadas, incluindo seus trabalhadores; 

100% da População indígena que vivem em aldeias  

QUANTIDADE DE AERONAVES 

Aviões = 5  

Helicópteros = 4 

Total = 9  

 

Destacado que Municípios que tiveram troca de gestor, é importante entrar em contato com a 

área técnica da Vigilância do estado (DIVEP/SUVISA) para cadastrar o técnico responsável pelo 

registro. Salientado ficar atento para as ações adversas referentes a vacina. Ainda aguardando a 

liberação do sistema para registro de controle. 

Importante documento da CIB determinando o público alvo, incluindo o percentual de 30% 

desse público. Chamado atenção para iniciar pelas unidades prioritárias de atendimento Covid. A 

Atenção Básica toda não atende diretamente COVID, então precisa priorizar. Proposta da CIB ratificar 

a proposta do público alvo do MS.  

Questionado a vacinação dos trabalhadores da atenção básica, sendo esclarecido que se deve 

priorizar as unidades que estão atendendo rotineiramente aos casos de COVID, devendo também 

incluir as unidades privadas que fazem esse atendimento. Esclarecido sobre questionamento da 

vacinação de 100% da população indígena aldeada que segue a recomendação federal e trata-se de 

população em situação de vulnerabilidade, assim como a população idosa asilada. Questionado se o 

público idoso que está em domicílio acompanhado pelo SAD entra nessa fase, sendo informado que 

nessa fase não. 



 

 

Orientado incluir no Plano Municipal de Vacinação as informações discutidas nesta CIB. 

 

Reiterado público alvo:  

35% Trabalhadores da saúde, os quais estão na linha de frente do atendimento COVID; 

100% de idosos que residem em Instituições de Longa permanência, incluindo seus 

trabalhadores; 

100% das Pessoas com deficiência institucionalizadas, incluindo seus trabalhadores; 

100% da População indígena que vivem em aldeias.  

Destacado que as crianças, gestantes e menores de 18 anos ainda não têm recomendação 

de serem vacinados.  

 

Encaminhamento: Recomendação da CIB em manter a vacinação dos grupos prioritários 

preconizados pelo MS desta etapa e reforçar a responsabilidade do gestor em cumprir com os 

critérios estabelecidos e assim o atendimento ao público alvo e destacar a garantia da segunda 

dose para quem já foi vacinado.  

 

 

 

 

 

 

 


