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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 29/06/2021 – 08:30 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 21ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 08h30min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra COVID-19. 

Apresentação da cobertura vacinal: 

Bahia é um dos estados que mais vacinam – aproximadamente 5 milhões de vacinados com a primeira dose e 

cerca de 1,8 milhões com a segunda dose.  

Grupos prioritários – quase 100% de cobertura.  

Vacina Janssen – 46 mil vacinados.  

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Chamou-se atenção quanto à necessidade de os gestores reservarem as doses enviadas para D2, 

exclusivamente para uso como segunda do público, pela incerteza da data do envio vacina.  

 

PROPOSTAS:  

1 - DISTRIBUIÇÃO DA JANSSEN DE FORMA IGUALITÁRIA AOS 417 MUNICÍPIOS DA 

BAHIA, DE ACORDO COM O CRITÉRIO POPULACIONAL  

 

2 - CONTINUIDADE DA VACINAÇÃO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO PLANO NACIONAL 

DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA COVID-19 ATÉ 100% DE 

COBERTURA, CONCOMITANTEMENTE COM A CHAMADA EM ORDEM REGRESSIVA DE 

IDADE, SENDO A ESTRATÉGIA DEFINIDA PELO GESTOR MUNICIPIAL.  

 



Discussão: 

Inclusão de grupos prioritários: 

Em função dos questionamentos feitos pelos órgãos de controle, quanto à não continuidade dos grupos 

prioritários, ainda que a estratégia de vacinação por idade seja mais eficaz e mais rápida.  

Manter os grupos prioritários, pois as pessoas adoecem e esse grupo precisa ser priorizado. 

Comunicado pela DIVEP que o MS vai rever prioridades, a exemplo da definição do grupo de industriários. 

Proposta: estabelecer um percentual para o grupo prioritário, por ser mais seguro para os gestores: mínimo 

de 10% das doses recebidas, podendo fazer escalonamento. APROVADO 

 

Estimativa populacional para cálculo de vacinas: 

A área técnica da SESAB utilizou a população estimada para 2020 com 700 mil habitantes a mais utilizando 

esse censo. Porém 47 municípios perderam e têm questionado que se ativessem à população estimada para 

2019.  

Proposta: utilizar o censo de 2019 para esses 47 municípios e manter a estimativa de 2020 para os demais. 

Informar a decisão solicitando ao MS, para que envie a diferença de doses.  

Discussão sobre o envio de doses pelo MS para as capitais de forma diferenciada, com capitais registrando 

70% de cobertura vacinal.  

PROPOSTA APROVADA  

 

Proposta: continuidade da vacinação para a população geral, passando ao corte mínimo de 55% de 

cobertura. APROVADA 

 

Para a Janssen: 

Distribuição igualitária para todos os municípios do Estado. APROVADA 

 

 


