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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 10/08/2021 – 18:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 23ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 18h03min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra COVID-19. 

Comentado sobre a preocupação com a variante delta, sendo reafirmados os compromissos em realizar ações 

para frear a disseminação do vírus no estado da Bahia.  

 

Situação hoje:  

-7.300.000 primeiras doses aplicadas nos baianos.  

-Quase 3.000.000 de segundas doses. 

A Bahia tem um déficit de 4.000.000 de doses de vacina, de acordo com estimativa populacional. 

Comentado sobre a necessidade de o MS enviar doses de vacina de forma equânime para todos os estados, 

pois, o estado continua se esforçando para todos os municípios receberem os imunobiológicos em tempo 

célere. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

VACINA JANSSEN - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/08/2021 – 11h 



         

 
 

PONTOS PARA DISCUSSÃO:  

1 – Suspensão do ponto de corte de coberturas vacinais para distribuição das doses:  

Muitos municípios avançaram nessa cobertura, chegando a 70% e a partir de 90 % ficaram sem receber as 

doses.  

Sugestão de não ter mais este corte, independentemente da cobertura vacinal passarem a vacinar 18 anos ou 

mais. APROVADO  

 

2 – Suspensão da regra de distribuição que estipula como critério a aplicação de, no mínimo, 85% das 

doses recebidas: 

Hoje esse critério não tem mais impacto, não justificando este corte. APROVADO  

 

3 – Manutenção do critério para distribuição das doses conforme estimativa populacional de 18 anos 

ou mais para todos os municípios:  

Considerar a população que for maior, entre as da estimativa IBGE, do levantamento dos municípios e da 

Atenção Básica (para este último estão tendo problemas, apenas Biritinga conseguiu o levantamento 

completo) – APROVADO   

 

4 – Proposta de distribuição das 6.300 doses da Janssen para: 

- privados de liberdade; 

- estudantes com 18 anos ou mais matriculados em instituições estrangeiras e com viagens já agendadas 

(demanda da Secretaria de Educação, devido ao retorno às aulas de várias universidades).  

Encaminhamento:  

Distribuição de 3000 doses da Janssen (validade 30/out) para privados de liberdade e para estudantes com 18 

anos ou mais matriculados em instituições estrangeiras, mediante relação nominal encaminhada pelas 

instituições onde eles estudam e o quantitativo fica aos critérios da SUVISA. APROVADO  

 

5 – Importância dos registros dos dados nos sistemas de informação (SI-PNI, SI-EAPV e BI).  

Informação dos dados de doses nos sistemas registrados de forma diferente e os dois sistemas precisam ser 

alimentados de forma igualitária.  

Necessário registrarem também no SI-PNI e no BI, importantes instrumentos de gestão. 

O registro nominal das doses fornece informação mais qualitativa, permitindo ao gestor e equipe identificar 

as pessoas que foram vacinadas com D1 e poderem fazer busca ativa para tomarem a D2.  

Registrar em pelo menos 24 horas depois da aplicação da vacina. O ideal: registrar no momento da vacinação 

para os que tiverem disponibilidade.  

Vários municípios estão centralizando os dados, levando a atrasos na informação o que leva a prejuízo na 

vacinação, e muitos municípios lançam com 15 dias de atraso. A Bahia é um dos estados com mais atraso na 

digitação dos dados das vacinas, o que impacta no recebimento de novas doses.  

 

6 – Campanha de vacinação contra Influenza – precisa ser feito registro das doses aplicadas.  

Alguns municípios solicitaram doses extras, outros solicitarem doses extras, mas não tem registro de doses 

aplicadas em percentual que justifique o envio, alguns desses municípios com menos de 60% de cobertura. 

Orientação da DIVEP às Regionais – só distribuírem se o município tiver lançado mais de 80% das doses 

recebidas, porém ficava em discussão para ser decidido na CIB este percentual, se mantém, se fica 70% ou 

90%. 

 

Discutido também: 

O estado está com limitação de insumos para aplicação das vacinas contra a Covid-19, com discrepância nas 

datas de recebimento das vacinas e seus insumos para serem aplicadas. 



Colocada a necessidade de auditoria para verificar a aplicação de terceiras e quartas doses de vacina, 

conforme noticiado pela mídia.  

Salvador tem sistema próprio de registro (Sistema Vida), precisa importar seus dados no SIPNI, pois nesse 

sistema fica evidenciado onde a pessoa tomou sua segunda dose. 

 

Proposta SUVISA – incluir público prioritário – as crianças e adolescentes (de 12 a 18 anos de idade) – nos  

10% já determinados para vacinação: 

 - com deficiência permanente; 

 - com comorbidades; 

 - privadas de liberdade (já explicitado no PNO).  

 

Encaminhamento:  

Nenhum informe ainda por parte do MS aprovando a vacinação de população de 12 a 18 anos de idade, com 

deficiência permanente e com comorbidades. 

Publicada Portaria 14.190 sobre esse assunto. Com isso se quer evitar ações por parte do MPE, por 

desobediência ao que está determinado pelo MS. 

Com publicação de Nota Técnica do MS aprovando este grupo, incluírem nos 10% das doses para o público 

prioritário: as crianças e adolescentes com deficiência permanente, com comorbidades e os privados de 

liberdades (12 a 18 anos), ficando já aprovada nesta reunião, para publicação de resolução a posteriori. 

Enquanto isso, os municípios já irem organizando essa faixa populacional para vacinarem.  

APROVADA. 

 

-Municípios com particularidades, como comunidade terapêutica com pacientes oriundos de vários -

municípios e/ou estados; 

-Municípios com pessoas de outros estados / municípios sem terem sido vacinados; 

-Portuários. 

SUVISA:  

- gestores encaminharem esses casos oficialmente à DIVEP; 

- os municípios vêm recebendo doses adicionais em cada remessa, para cobrir essas situações. 

APROVADO. 

 

DELIBERAÇÕES APROVADAS NESSA REUNIÃO – RESOLUÇÃO CIB Nº 168/2021. 

 

 

 


