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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 14/07/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 22ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 09h00min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra COVID-19. 

 

Apresentado o panorama atual da vacinação do estado Bahia: 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

O Estado recebeu mais de 9 milhões de doses de vacinas – dessas, 5 milhões para D1, quase 2 milhões de 

pessoas já tomaram D2, após levantamento, cerca de 84.000 pessoas ainda não tomaram a D2. 

A maioria dos municípios do estado estão com mais de 96% de utilização das doses recebidas. 

 

VACINA JANSSEN - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/07/2021 – 16h 

   
 

PONTOS PARA DISCUSSÃO: 

1 – REDUÇÃO DE INTERVALO ENTRE D1 E D2 (Coronavac/Butantan, AstraZeneca/Fiocruz, 

Pfizer) E BUSCA ATIVA DE FALTOSOS 

 

2 – REVISAR PONTO DE CORTE DE COBERTURAS VACINAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS 

DOSES POR MUNICÍPIO: 

 - Até 55% - coeficiente proporcional à sua população – maioria dos municípios não atingiram 50% de 

cobertura. Apenas a capital atingiu 53%. 

 - 55,01% a 70% - 1/2 do coeficiente proporcional à sua população 

 - 70,01% a 90% - 1/3 do coeficiente proporcional à sua população 

 - Maior que 90,01% - o município não recebe  

 

3 – IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

(SI-PNI, SI-EAPV E BI)  

Colocada a importância de realizar os registros das vacinações e dos eventos adversos.  

Percebe-se um acúmulo de doses aplicadas nos municípios que não foram lançadas nos sistemas de registros. 

Mais de um milhão de doses sem relação nominal digitadas. 

Informado sobre o delay de informação entre o BI e SIPNI. 

 

 

4 – CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA  

A campanha da influenza segue com ampliação da população em geral com mais de seis meses de idade e as 

doses utilizadas precisam ser lançadas nos sistemas por grupo de população, por grupo populacional e nos 

outros grupos da população em geral.  

Na Bahia foram recebidas 50 milhões de doses e apenas 51% das doses foram lançadas nos sistemas. Até 

municípios que estão solicitando remessa extra da vacina ainda sem lançarem no sistema. 

Precisam fortalecer essa vacinação.  

 

Discussão:  

Noticiada a antecipação de vacinação em alguns estados, com decisões diferentes e risco de a imunização 

não ser bem-sucedida – o MS apela aos estados voltarem a pactuar no CONASEMS e CIT, para alinharem as 

estratégias, a fim de terem uma única ação em todo o país.  

Comentado sobre a desproporção na distribuição das doses aos estados, na Bahia também houve erro no 

quantitativo e o MS já concordou que houve erro com distribuição a menos para o Distrito Federal.  



Revisão do ponto de corte de coberturas vacinais para distribuição das doses:  

Proposta - subir o corte para 60% na próxima remessa.  

Situação de grupos prioritários – o MS tem incluído outros grupos, como bancários e correios. A CIB 

mantém o percentual de 10% para os grupos prioritários de acordo envio do MS e o MS não enviou 

doses referentes a esse público incluindo bancários e correios).  

Intervalo entre D1 e D2:  

Proposta de intervalos de 09 a 12 semanas, vinculado ao envio de doses, justificada pela importância da 

redução do intervalo para garantir a vacinação em massa do maior número de pessoas. 

DIVEP (não concorda com a antecipação do intervalo e sugere manter as 12 semanas de intervalos) - 

redução da eficácia da vacina quando diminui o intervalo da vacinação da D1 para D2:  

Bula da Fiocruz – intervalo de 8 a 12 semanas – eficácia cai de 80% para 50%;  

                             intervalo de 9 a 12 semanas - eficácia cai de 80% para 72%.  

Coronavac - intervalo de 26 a eficácia é maior que 14 dias. 

Ponto não consensuado – retornará na próxima pauta.  

 

Cosems coloca demanda do MPE sobre cobertura vacinal de rotina para crianças apresentando baixas 

coberturas (20 municípios com coberturas menores que 20%) – o Cosems contactará municípios com as 

coberturas muito baixas.  

A Sesab reforça a situação – a Bahia não vem alcançando a cobertura para nenhuma das vacinas 

preconizadas para as crianças e existe o risco real do retorno de várias doenças imunopreviníveis.  

 

Encaminhamentos:  

Aprovados pelos membros CIB:  

A CIB mantém o percentual de 10% para os grupos prioritários de acordo envio do MS com a ressalva que o 

MS não enviou doses referentes a bancários, correios e lotéricas.  

Manter a cobertura de 55% de cobertura vacinal para o ponto de corte de distribuição das doses e aumentar 

para 60% na próxima remessa. Ficam mantidos os cortes de 70% e 90% de cobertura.  

RESOLUÇÃO CIB Nº 122/2021 – APROVA AS ATUALIZAÇÕES NA VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19. 

 

2 SUREGS e SAIS:  

2.1 Situação de Leitos COVID-19.  

DAE/SESAB – fase de desmobilização dos leitos para Covid no estado, com desmobilização de 20 leitos de 

UTI do Hospital Família Sagrada.  

O Hospital de Campanha de Itapuã com 20 leitos clínicos e 30 de UTI.  

DICON – para desabilitar é necessário ofício do gestor municipal e estadual.  

O Estado trará proposta de indicadores para serem avaliados no processo de desmobilização e serão 

apresentados na próxima reunião CIB de Leitos.  

Situação dos Leitos do Hospital São Vicente em Jequié: 60 Leitos clínicos em funcionamento e mantem 10 

de UTI. 

Total de leitos clínicos adulto: 1.673; leitos clínicos pediátricos: 67 leitos; leitos UTI adulto: 1.588; leitos 

UTI ped: 36 leitos. Para ampliação: leitos clínicos adulto - 20 e leitos UTI adulto - 81.  

 

Aprovada pelos membros CIB: a planilha de leitos apresentadas e a desmobilização dos leitos de Salvador 

e os demais leitos serão vinculados aos critérios para desmobilização, que serão discutidos posteriormente.  

 

Leitos de Suporte Ventilatório: Atualização do Hospital Municipal Dr Antônio Carlos Magalhães em 

Conceição do Jacuípe, com ampliação de 02 leitos de suporte ventilatório e já existiam 04 leitos.  

No momento não foi colocado desmobilização, mas também será necessário tratar disso para quando 

começarem a aparecer solicitações de desmobilização.  

Aprovada pelos membros CIB: os leitos de suporte ventilatório apresentados. 

 

RESOLUÇÃO CIB Nº 117/2021 – APROVOU ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS DE LEITOS. 

 

3. SAIS/DAE/GASEC/COSEMS:  

3.1 Emendas Parlamentares. 

Apresentação – propostas de emendas parlamentares de municípios junto ao MS com o amparo legal:  

✓ Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017 – Capítulo I, Art. 2º, que estabelece 

diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

define o Transporte Sanitário como um dos quatro sistemas logísticos que compõem a estrutura operacional 

das Redes de Atenção à Saúde (Origem: PRT MS/GM 4279/2010); 



✓ Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que dispões sobre a aplicação de 

recursos de programação e de emendas parlamentares para aquisição de Ambulância de Transporte tipo A 

– Simples Remoção.  

✓ Resolução CIT nº 13, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para o Transporte Sanitário 

Eletivo, destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito 

SUS;  

✓ Portaria GM/MS Nº 1.263, de 18 de junho de 2021 - dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares 

que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo 

Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021. 

✓ Portaria GM/MS Nº 1.483, de 1º de julho de 2021 - altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 

de setembro de 2017, para dispor sobre a aplicação de recursos de programação e de emendas 

parlamentares para aquisição de Ambulância de Transporte tipo A – Simples Remoção.  

✓ Portaria GM/MS Nº 1.263, de 18 de junho de 2021 - Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício 

de 2021. 

I - incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde e de Atenção Especializada à 

Saúde, para cumprimento de metas, nos termos do Capítulo II; 

II - financiamento do transporte de pacientes no âmbito do SAMU 192 e da Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência, nos termos do Capítulo III; 

III - financiamento do transporte sanitário eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realização de 

procedimentos de caráter eletivo, nos termos do Capítulo III  

IV - financiamento da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, destinada às ações de vigilância 

laboratorial, nos termos do Capítulo V; 

V - financiamento das Unidades de Vigilância de Zoonoses - UVZ, responsáveis pela execução de parte ou 

da totalidade das atividades, das ações e das estratégias referentes à vigilância, à prevenção e 

ao controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a 

saúde pública, nos termos do Capítulo VI; 

VI - financiamento para coleiras impregnadas com inseticida para o uso em cães, visando à prevenção e ao 

controle da leishmaniose visceral, nos termos do Capítulo VII; 

VII - financiamento de ações voltadas para o controle e combate das arboviroses, nos termos do Capítulo 

VIII; e 

VIII - financiamento de ações voltadas para o fomento de estudos, pesquisas e capacitações no âmbito da 

vigilância em saúde, nos termos do Capítulo IX. 

 

Art. 19. O gestor do Fundo de Saúde Municipal, Estadual ou do Distrito Federal informará o quantitativo 

de veículos necessários conforme o projeto técnico elaborado e aprovado em Comissão Intergestores 

Bipartite - CIB, observadas as seguintes condições: 

I - o quantitativo de veículos descrito no projeto técnico compreende o conjunto de veículos necessários ao 

cumprimento da programação efetiva de transporte e é definido pela estimativa de assentos/dia por 

município e pela tipologia de veículos disponíveis no SIGEM; e 

II - a metodologia de cálculo para estimar a necessidade de assentos/dia por município e Distrito Federal 

deverá considerar os parâmetros de planejamento e programação estabelecidos de acordo com as realidades 

epidemiológicas e de oferta de serviços e previstos no planejamento, programação anual de saúde e 

pactuação no âmbito das respectivas CIB 

 

Art. 21. A análise, a aprovação e a execução da proposta de projeto ocorrerão nos termos do Capítulo I do 

Título VII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, observados os seguintes 

trâmites e condições: 

I - a proposta de projeto cadastrada será analisada pelo Departamento de Saúde da Família - 

DESF/SAPS/MS, no âmbito de suas competências; 

II - a existência de uma estrutura de regulação do acesso à Atenção à Saúde é pré-requisito para a 

implantação do transporte sanitário eletivo de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no 

âmbito do SUS; 

III - a inserção da Resolução da CIB que aprovou o projeto técnico de transporte sanitário eletivo 

destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do SUS, 

em consonância com o artigo 4º da Resolução nº 13/CIT, de 23 de fevereiro de 2017; 

IV - os gestores deverão obedecer o prazo mínimo de 3 (três) anos para aquisição de novos veículos, para 

os municípios que já receberam recursos e já atingiram o número máximo de veículos por município; 

V - a inclusão de justificativa demonstrando a necessidade do transporte eletivo de pacientes, contendo, no 

mínimo, as seguintes informações: 

a) municípios beneficiados, público alvo, municípios de referência; e 



b) parâmetros aplicados para dimensionar a programação de transporte e necessidade de assentos/dia por 

município e número de veículos. 

 

Parágrafo único. A Resolução da CIB de que trata o inciso III, deve ter sido aprovada nos últimos seis 

meses antes da apresentação do projeto, e caso tenha sido "ad referendum" a aprovação da proposta ficará 

condicionada a homologação pelo Plenário. 

 

Portaria GM/MS Nº 1.483, de 1º de julho de 2021 - aplicação de recursos de programação e de emendas 

parlamentares para aquisição de Ambulância de Transporte tipo A – Simples Remoção. 

"Seção XVII" 

"Do Financiamento de Veículos de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel" (NR) 

"Art. 260-A. Esta Seção regulamenta a aplicação de recursos à Rede do Sistema Único de Saúde - SUS 

para aquisição de ambulância de transporte Tipo A, mediante transferência na modalidade fundo a fundo. 

§ 1º Para fins desta Seção, considera-se ambulância de transporte Tipo A como o veículo destinado ao 

transporte por condição de caráter temporário ou permanente, em decúbito horizontal, de pacientes que não 

apresentem risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo, conforme classificação estabelecida 

pela Portaria GM/MS nº 2.048, de 5 de novembro de 2002. 

Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017 -dispõe sobre a aplicação de 

recursos de programação e de emendas parlamentares para aquisição de Ambulância de Transporte tipo A 

– Simples Remoção. 

"Seção XVII" 

"Do Financiamento de Veículos de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel" (NR) 

"Art. 260-A. Esta Seção regulamenta a aplicação de recursos à Rede do Sistema Único de Saúde - SUS 

para aquisição de ambulância de transporte Tipo A, mediante transferência na modalidade fundo a fundo. 

§ 1º Para fins desta Seção, considera-se ambulância de transporte Tipo A como o veículo destinado ao 

transporte por condição de caráter temporário ou permanente, em decúbito horizontal, de pacientes que não 

apresentem risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo, conforme classificação estabelecida 

pela Portaria GM/MS nº 2.048, de 5 de novembro de 2002. 

 

PROPOSTA ENVIADAS ATÉ O MOMENTO À CIB, OU A SEREM ENVIADAS:  

 

TRANSPORTE SANITÁRIO: 

Proposta de Resolução CIB para projetos de Transporte Sanitário enviados – Boninal, Brotas de 

Macaúbas, Coaraci, Novo Horizonte, Rio de Contas e Santa Cruz Cabrália-); RESOLUÇÕES CIB Nº 

118, 119 120, 121, 123 e 125, 126, 127 /2021,. 

Publicação de Resolução CIB para projetos de Transporte Sanitário que chegarem (projeto, ofício e 

proposta cadastrada junto ao FNS) e após validação da área técnica da SESAB – DAE/COAH, atendendo 

às recomendações da respectiva portaria ministerial. 

Construção, reforma, ampliação e aquisição de equipamentos- publicação de resolução CIB, conforme 

texto que segue, após envio pelo município de ofício com a proposta cadastrada no FNS e diligência do 

MS. RESOLUÇÃO CIB Nº 124 ,128, 129, 130, 131 e 132  

 

AMBULÂNCIA TIPO A OU OUTRAS: 

Publicação de Resolução CIB para projetos de ambulância tipo A que chegarem (ofício, projeto e proposta 

cadastrada no FNS e diligência do MS) após validação da área técnica da SESAB – DAE/COAH. 

 

Encaminhamento:  

A CIB aprova a proposta apresentada, reforçando que para construção, reforma, ampliação e aquisição de 

equipamentos, tratará apenas do pleito da obra e não está atrelado ao custeio ou habilitação. 

Aprovado nesta reunião:  

Nos casos de Propostas de Emendas Parlamentares de Construção, Reforma, ampliação e aquisição 

de equipamentos, - publicar-se-á resolução ‘matriz’ e, conforme pleito, cada município terá sua resolução 

individual, referindo a aprovação na 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA e far-se-á o encaminhamento 

para área técnica do estado para conhecimento. 

Nos casos de Emendas Parlamentares de Transporte Sanitário e Ambulância Tipo A – publicar-se-á 

uma matriz orientando o fluxo e será direcionado para área técnica (SAIS/DAE) para análise dos Projetos 

de Transporte com devolutiva à CIB para publicação da Resolução referindo a aprovação na 22ª 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. 
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