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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 17/06/2021 – 15:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 20ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 15h10min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra COVID-19. 

Informação do MS: os estados têm autonomia para aprovar os critérios que acharem pertinentes para 

vacinação, independente do PNO.  

A SESAB entende que esta é uma situação que permite regularizar a distribuição da vacina por critério de 

equidade, estendida por toda a população acima de 18 anos de cada município.   

Na Bahia o público para vacinação é de quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa 

e oito doses, para os grupos prioritários, e já alcançou quase este total.  

Importante a Bahia ter definido condicionar o recebimento de vacinas pelos municípios à vacinação de 85% 

das doses recebidas, para que todos os municípios avancem juntos. 

Grupos prioritários: já vacinados quase 100% de todos os grupos na Bahia. 

Chamado atenção quanto ao atraso da vacinação de cerca de cinquenta mil doses de Coronavac – 

necessidade de os municípios atualizarem seus dados. 

   

 

 
 

 



 
 

 
 

PROPOSTA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS DA NOVA REMESSA RECEBIDA PELO 

MS:  

DISTRIBUIÇÃO DE DOSES CONSIDERANDO ESTIMATIVA POPULACIONAL DE 18 ANOS OU 

MAIS  

1- Aplicar 100% das primeiras doses da vacina por idade, exceto gestantes, puérperas e novos trabalhadores 

da saúde; 

2- Distribuir as primeiras doses das vacinas de acordo com a proporção do percentual da população alvo de 

cada município, acima de 18 anos de idade, do total da população da Bahia acima de 18 anos de idade, 

conforme estimativa do IBGE; 

3- Distribuir as primeiras doses das vacinas considerando a cobertura vacinal da população alvo, acima de 

18 anos de idade de cada município, obedecendo aos seguintes critérios: 

3.1 Municípios com cobertura maior do que 50% de sua população alvo, acima de 18 anos de 

idade, receberão metade das doses, até que a média da cobertura estadual chegue a 50%; 

3.2 Municípios com cobertura maior do que 70% de sua população alvo, acima de 18 anos de 

idade, receberão 33% das doses até que a média da cobertura estadual chegue a 70%; 

3.3 municípios com cobertura maior do que 90% de sua população alvo, acima de 18 anos de 

idade, não receberão vacinas até que a média da cobertura estadual chegue a 90%; 

3.4 As doses excedentes provenientes dos municípios com mais de 50% de cobertura serão 

distribuídas equitativamente entre os municípios com cobertura inferior a 50%; 

3.5 Serão realizadas CIB semanais para revisão do valor de corte, com base na média de cobertura 

estadual; 

3.6 Levantamento dos municípios, em “Formsus”, sobre a estimativa populacional acima de 18 

anos. 

Entre 50 a 70% de cobertura vacinal, receberão 50% das doses e acima de 70% receberão 1/3 das doses 

(33%).  

57 municípios baianos estão com mais de 50% da população acima de 18 anos vacinada. 

A intenção é trabalhar com a cobertura e com a estimativa.  

Tem-se a expectativa de receber 2 a 3% da vacinação.  



Para os municípios com atraso na vacinação: 

- municípios com dificuldade de operacionalizar a vacinação no seu território, tendo atingido menos de 

30% de vacinação da sua população – podem ter atraso no envio de vacinas; 

- necessário tentar garantir estratégias efetivas nos 417 municípios para que toda a população do estado seja 

vacinada. 

Proposta de enviar vacina conforme a cobertura de cada município, para todos andarem de forma igualitária.  

Apenas 57 municípios baianos estão com mais de 50% da população acima de 18 anos vacinada. 

Os municípios que mais avançaram na vacinação no estado: com percentual significativo da população 

quilombola ou de outro grupo prioritário, como o município Bonito.  

Apresentada planilha de distribuição das vacinas com: 

- População de 18 anos a mais, por município; 

- Doses distribuídas  

- Total de doses aplicadas; 

- População a vacinar; 

- Saldo de vacina; 

- Doses a serem enviadas; e  

- Cobertura atual. 

Questionada a defasagem do IBGE como critério para a vacinação. 

 

Encaminhamento:  

A Sesab enviará a relação dos municípios que não vacinaram 85% e estão, assim, impedidos de vacinar. e o 

Cosems levantará as dificuldades desses municípios.  

Realização de reuniões extraordinárias semanais da CIB, para avaliar os percentuais propostos nesta 20ª 

reunião extraordinária.  

Realizar o levantamento dos municípios pelo Cosems, via Formsus, da estimativa populacional acima de 18 

anos e confrontar com o IBGE.  

 

Proposta aprovada pelos membros CIB. 

 

RESOLUÇÃO CIB Nº 108/2021. 

 


