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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 19/08/2021 – 10:00 horas 

ELABORADO PELAS SECRETARIAS EXECUTIVAS DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 24ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 10h10min.  

Colocadas em aprovação as Atas das 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reuniões Extraordinárias da CIB. 

APROVADAS. 

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra COVID-19. 

Primeiras doses (D1): 

Distribuídas aos municípios – mais de 8 000.000; 

Aplicadas – mais de 7.500 000 (74,5%). 

 

Segundas doses (D2): 

Distribuídas aos municípios –mais de 4.000.000; 

Aplicadas – 3.2000.000. 

 

Janssen - dose única (DU): 

Distribuídas aos municípios - 260.880 

Aplicadas – 253.343. (97,1%). 

 

A Bahia receberá remessa para primeiras doses de vacinas nos próximos dias: 

Previsão de aproximadamente 500.000 doses (360.000 – Pfizer e 170.000 – Coronavac). 

 

O Estado já alcançou mais de 70% de cobertura, considerando, pelo menos, as primeiras doses do esquema 

vacinal. 

 
 

 



 
 

VACINA JANSSEN - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2021 – 16h 

   
 

 
 

PAUTAS DIVEP: 

1 – METODOLOGIA DE DISTRIBUIÇÃO DE DOSES 

2 – DOSES DE MUNICÍPIOS QUE JÁ ESTÃO CONCLUINDO A VACINAÇÃO DE 18 ANOS OU 

MAIS;  

3 – VERSÃO ATUALIZADA DO PLANO DE VACINAÇÃO ESTADUAL (PNE)  

4 – MUNICÍPIOS ATRASADOS NA DIGITAÇÃO DAS DOSES NO SISTEMA DE REGISTRO 

NOMINAL (SI-PNI) E PONTOS DE VACINAÇÃO QUE NÃO CONSULTAM REGISTROS NO 

SIPNI  

 

METODOLOGIA DE DISTRIBUIÇÃO/PROPOSTA 

Sempre definidas e aprovadas em CIB; 

Metodologia utilizada anteriormente – doses distribuídas proporcionalmente, conforme a estimativa da 

população de cada grupo prioritário; 

Metodologia utilizada atualmente – doses distribuídas proporcionalmente, conforme a estimativa da 

população de 18 anos ou mais. 

 

 Propostas para discussão: 

1 Manter metodologia atual; 

2 Considerar o total de doses (D1 + DU) ainda não enviadas para atender a estimativa total da população de 

18 anos ou mais – Proposta atual do MS  

Considerar o que foi enviado de doses D1+DU para cada município e ver o que ainda precisam de 

doses para atingirem 100%. 

O cálculo é: total da estimativa populacional – doses já recebidas = doses a serem ainda enviadas. 

 



3 Considerar o total de não vacinados – no BI tem o total de não vacinados e a estimativa.  

Aplicar para as próximas pautas de distribuição desta semana (previsão de recebimento de 

aproximadamente 500.000 doses D1):  

- Reserva de 80% das doses recebidas (400.000) para distribuição conforme metodologia que for aprovada 

e 20% das doses recebidas (100.000), para serem distribuídas exclusivamente aos municípios que estão 

mais atrasados em relação à idade de chamamento, conforme suas estimativas populacionais e seguintes 

coeficientes: 

• ≥30 anos (100% do coeficiente); 

• 25 a 29 anos (50% do coeficiente) 

Demonstrado o resultado da pesquisa da média de idade de chamamento para vacinação Covid com a 

situação dos 417 municípios da Bahia, por região: 

Metropolitana (22); Alagoinhas (21); Feira de Santana (21); Santo Antônio de Jesus (23); Gandu (19); Ilhéus 

(18); Itabuna (18); Eunápolis (22); Teixeira de Freitas (25); Paulo Afonso (24); Porto Seguro (24); Cícero 

Dantas (22); Serrinha (21); Jequié (21); Itapetinga (18); Juazeiro (23); Jacobina (19); Mundo Novo (20); 

Itaberaba (22); Brumado (28); Vitória da Conquista (27); Irecê (24); Ibotirama (25); Boquira (20); Caetité 

(23); Barreiras (24); Santa Maria da Vitória (24); Seabra (25); Senhor do Bonfim (21); Amargosa (21); 

Guanambi (24); Cruz das Almas (25). 

Média da Bahia: 22,3  

Estes resultados reforçam a proposta de darem mais suporte aos municípios com mais dificuldade. 

 

DOSES DOS MUNICÍPIOS QUE JÁ ESTÃO CONCLUINDO A VACINAÇÃO DAS PESSOAS 

COM 18 ANOS OU MAIS  

• Devolver doses às regionais e estas remanejarem para os municípios que ainda não concluíram a vacinação 

das pessoas de 18 anos ou mais; 

O município que já concluiu sua vacinação deve oficializar à SUVISA/DIVEP e apresentarem a estimativa 

de sua população de 12 a menos de 18 anos.  

Iniciar a vacinação dos adolescentes de 12 a menos de 18 anos com comorbidades (mesmas condições 

clínicas elegíveis para esse grupo prioritário da faixa etária dos adultos), exclusivamente com a vacina Pfizer 

– atentarem para o prazo de validade; 

• Para todos os municípios - incluir nos grupos prioritários os adolescentes de 12 a menos de 18 anos – apenas 

os com comorbidades (utilizar reserva mínima de 10% para atender os grupos prioritários). 

 

VERSÃO ATUALIZADA DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO - PNE 

Nova versão a ser publicada ainda nessa semana – ficará disponibilizada no site da SESAB. 

 

MUNICÍPIOS ATRASADOS NA DIGITAÇÃO DAS DOSES NO SISTEMA DE REGISTRO 

NOMINAL (SI-PNI) E PONTOS DE VACINAÇÃO QUE NÃO CONSULTAM REGISTROS NO 

SIPNI 

A OPAS, juntamente com o MS, está acompanhando em todo o Brasil os municípios com essa situação. Tem 

municípios no estado com 80% das doses digitadas e com atraso de digitação que chega a quinze dias. 

DIVEP solicitou ajuda aos membros da CIB para diminuírem esse atraso;  

Alguns dos municípios que estão com digitação adiantada apresentam problema nos pontos de vacinação, 

por não consultarem o registro no SIPNI – ficarem atentos para a necessidade de consultarem o histórico 

vacinal do paciente (risco de estarem vacinando terceiras doses).  

 

PONTOS PARA DISCUSSÃO:  

Ponderado sobre municípios que têm, na realidade, população que difere das estimativas do IBGE, do TCU e 

da Atenção Básica, alguns destes com registro de coberturas altas e com idade de chamamento ainda 

elevadas. Populações podem estar super ou subestimadas.  

Mais de 125 municípios estão com idade de chamamento igual ou superior a 25 anos – gestores devem fazer 

seus levantamentos (e aproveitarem a vinda da OPAS/IBGE para ajudarem também nesse sentido). 

Municípios com situações que não estão contempladas em resolução CIB – enviarem para a SUVISA, 

analisar, conforme já pactuado anteriormente.  

Intercambialidade - ainda está registrada para alguns grupos, como as gestantes. Da mesma forma, pessoas 

vindas de outros países já tendo tomado primeiras doses de vacinas ainda não utilizadas no Brasil, como a 

Moderna, devem ser contemplados para receberem as segundas doses de outro tipo de vacina, no município 

onde estiverem. 

Reforçado pela CIB que os municípios devem vacinar com D2 as pessoas de outros municípios.  

Chamada atenção para os eventos adversos das vacinas, e a necessidade de continuarem com o rastreamento 

e mensurarem o grau e, se tiverem dúvidas, buscarem os Núcleos ou a SUVISA. 



Chegaram insumos para a vacinação e serão enviados aos municípios. Seringas de 5 mm. Reforçado que a 

nota técnica da DIVEP já antecipava a orientação do uso da seringa compatível. 

Déficit de doses do estado – além das solicitações ao MS, o estado já entrou também com ação judicial. 

Alertado sobre a nomenclatura de cobertura que a DIVEP está utilizando, pois, em imunização, cobertura é 

considerada para o esquema vacinal completo. Dessa forma, considerarem nas planilhas a seguinte 

nomenclatura: “percentual de pessoas com esquema vacinal iniciado pelo menos”. 

 

ENCAMINHAMENTOS:  

DIVEP – repassar aos municípios com estimativas populacionais referidas abaixo das oficialmente 

consideradas, para fazerem solicitação de correção oficial pelos dados da Atenção Básica, se couber. 

 

Para a Proposta 2: 

80% das doses recebidas (400.000) - distribuídas com a metodologia utilizada atualmente; 

20% das doses recebidas (100.000) – distribuídas para municípios que estão atrasados. 

Usar 100% do coeficiente para igual ou maiores de 25 anos; 

Usar proporcionalmente os dois tipos de vacinas que vão ser recebidas pelo MS – Pfizer e Coronavac. 

APROVADA.  

 

Os municípios que já estão com vacinação concluída da população de 18 anos ou mais e com doses em 

estoque (4 municípios nesta condição) devem devolver oficialmente às regionais em tempo hábil – 

considerar o prazo mínimo de 10 dias antes do vencimento das vacinas. 

O município que entregar as doses faltando um dia para terminar a data de validade da vacina será 

responsabilizado. 

Os municípios devem apresentarem a DIVEP/SUVISA a estimativa de sua população de 12 a menores de 18 

anos para serem vacinadas. 

Todos os municípios começarão a vacinar a faixa etária de 12 a menos de 18 anos, apenas para os com 

comorbidades.  

A versão atualizada do PNE será disponibilizada no site da SESAB. 

Os municípios devem acelerar o processo de digitação e buscarem estratégia para os pontos de vacinação 

poderem ter controle do histórico das pessoas vacinadas, a fim de evitarem perdas de doses de vacina; 

Os municípios devem vacinar com D2 mesmo cidadãos de outros municípios/estados, e oficializar à DIVEP 

as doses utilizadas para serem repostas. 

 

RESOLUÇÃO CIB Nº 178/2021 – APROVA AS REGRAS DE ATUALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO 

CONTRA COVID-19 DA 24ª EXTRA. 

 

2. SAIS/SUREGS/GASEC/COSEMS:  

2.2 Situações dos Leitos Covid-19 no Estado da Bahia 

 

DAE/SESAB - Alterações de leitos no estado da Bahia – Projeto para redução de leitos no estado da 

Bahia: 

Situação epidemiológica atual do estado: 

Algumas macrorregiões apresentam aumento de solicitação de leitos de UTI; 

Tendência de aumento ou no mínimo estabilidade da média móvel de casos no estado; 

A desmobilização deve ser feita diante da demanda geral, porém devem ficar alertas.  

 

Desmobilização de leitos:  

Hospital de Campanha Fonte Nova - Salvador: 25 leitos clínicos adulto e 25 leitos de UTI.  

Hospital do Subúrbio – Salvador: 20 leitos de UTI. (apenas os leitos da Tenda) 

Hospital Geral de Itaparica: 12 leitos clínicos adulto.  

Hospital Especializado – Salvador: 10 leitos de UTI.  

Hospital Geral Clériston Andrade - Feira de Santana: 10 leitos de UTI.  

Hospital do Oeste – Barreiras: 10 leitos de UTI.  

Hospital Geral de Vitória da Conquista 10 leitos de UTI.  

Fundação Gonçalves Sampaio AMEC – Camacan: 10 leitos clínicos.  

Hospital Regional Costa do Cacau – Ilhéus: 20 leitos de UTI.   

Total de leitos desmobilizados: 57 leitos clínicos e 105 leitos de UTI.  

Total de leitos que continuam na Rede: 

Leitos clínicos adulto: 1.277.  

Leitos clínicos pediátricos: 67;  

Leitos UTI adulto: 1.155;  



Leitos UTI pediátricos: 36. 

Para ampliação: 

Leitos clínico adulto: 20; 

Leitos UTI adulto: 81.  

Os leitos Covid desmobilizados da Rede própria do estado ficarão mantidos na Rede como leitos não Covid. 

APROVADOS os leitos apresentados pelos membros CIB.  

 

Leitos de Suporte Ventilatório:  

Inclusão:  

05 LSV do Hospital Municipal Petronilho Evangelista dos Santos - Santaluz; 

01 LSV do Hospital Municipal - São Domingos.  

Leitos desmobilizados: 

30 LSV Hospital de Campanha Centro de Iniciação Esportiva CIE I – Salvador; 

08 LSV do Hospital Base Luis Eduardo Magalhães - Itabuna.  

Total de leitos habilitados: 329 leitos; 

Total de leitos aguardando serem habilitados:134 leitos.  

 

PONTOS PARA DISCUSSÃO:  

Salvador – UPAS superlotadas – necessitam de desmobilização de leitos COVID para leitos de UTI geral e 

com isso respaldarem as mesmas; 

Necessidade da Atenção Básica atuar intensamente no rastreamento de casos, monitoramento e testagem de 

fato da população; 

A desmobilização dos leitos deve ser responsável, para não deixar municípios sem nenhuma retaguarda;  

 

Observação SUREGS: 

Para todos os pedidos de cancelamento de leitos, deve constar no ofício o mês de competência do 

cancelamento. 

APROVADO pelos membros CIB os leitos de suporte ventilatório apresentados. 

 

 

RESOLUÇÃO CIB Nº 177/2021. APROVA ATUALIZAÇÃO DOS ANEXOS DE LEITOS CLÍNICOS 

E DE UTI E DE SUPORTE VENTILATÓRIO. 

 

 


