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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 
CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 23/08/2021 – 19:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 25ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 19h17min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra COVID-19 

O objetivo da reunião: discutir otimização da distribuição do novo lote na Bahia, na busca da equidade para todos os 

municípios. 

Necessidade de os municípios terem um acompanhamento mais de perto - foram divulgados cards com informações 

sobre a vacina para gestores e prefeitos, a fim de sensibilizá-los e motivá-los, com sugestões em relação à notificação no 

SIPNI.  

 

DIVEP – apresentação sobre a situação vacinal COVID-19 da Bahia no momento: 

Primeiras doses (D1): Distribuídas aos municípios – quase 9 000.000;  

Aplicadas – quase 8.000 000 (78%).  

 

 
 
 

Segundas doses (D2):  

Distribuídas aos municípios – mais de 4.000.000;  

Aplicadas – 3.349.948.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Janssen - dose única (DU):  

Distribuídas aos municípios – 261.050  

Aplicadas – 253.408. (97,1%). 

 

VACINA JANSSEN (última atualização: 23/08/2021 – 16h) 

     

 
 

PROPOSTA DE METODOLOGIA DE DISTRIBUIÇÃO - MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A 

IDADE DE CONVOCAÇÃO PARA AS VACINAS (D1)*  

Relembrada a pactuação de distribuição da 24ª CIB Extra: 

80% para todos os municípios 

20% para os municípios atrasados na idade de convocação (25 anos o mais) - 139 municípios (dados de 

18/08/2021).  

 

Propostas de distribuição exclusivamente para essa remessa recebida, que corresponde à Pauta nº 42 do MS (e nº 43 

no estado da Bahia):  

- 50% das doses recebidas para distribuição conforme metodologia aprovada na reunião CIB anterior. 

- 50% para ser distribuídas exclusivamente com os municípios atrasados em relação à idade de convocação, 

conforme suas estimativas populacionais e seguintes coeficientes: ≥ de 18 e 19 anos.  

 

PROPOSTA 01:  

EM 18 ANOS: 128 MUNICÍPIOS 

ENTRE 19 E 24 ANOS: 150 MUNICÍPIOS 

EM 25 ANOS OU MAIS: 139 MUNICÍPIOS 

*dados referentes à data 18/08/2021 

 

PROPOSTA 02:  

ENTRE 18 A 20 ANOS: 198 MUNICÍPIOS 

EM 20 ANOS OU MAIS: 219 MUNICÍPIOS 

* dados referentes à data 18/08/2021 

 
Sugestão DIVEP: para o próximo lote, manter o critério utilizado pelo MS (critério populacional, com estimativa das 

doses que faltam ser enviadas). 

 
DISCUSSÃO  

A proposta é específica para essa remessa  

Entenderem o motivo da dificuldade dos municípios em avançarem na vacinação com necessidade de realizarem estudo 

estatístico sobre o que está acontecendo.  

• Municípios que não têm mais interesse de receber mais vacina, por já terem vacinado toda população até 18 

anos e estão aguardando pactuação de extensão da vacinação para outras idades: 

- as doses não podem ficar paradas nos municípios; 

- a vacina segue um fluxo específico de entrega, pelos Núcleos Regionais – os municípios não podem enviar 

doses para outros municípios.  

- Municípios que possuem doses excedentes – devolverem aos respectivos Núcleos Regionais, que se 

responsabilizarão pela redistribuição;  

• Recebimento de doses nos finais de semana – algumas regiões de saúde/municípios informam que não têm 

interesse em receber vacina no fim de semana. essa situação que atrapalha na distribuição das vacinas e pode 

levar ao entendimento de que não tem mais necessidade de vacinação. (SESAB informou a UPB para falar 

com os respectivos prefeitos sobre este assunto); 

• Avaliação das estimativas populacionais pelos gestores: 

- municípios nessa situação precisam realizar recadastramento da AB a fim de buscarem aumentar a população 

para mais perto da realidade; 

- enviarem ofício oficializando o recadastramento da população, por faixa etária, para a DIVEP, a fim de serem 

atualizadas as doses, de acordo com a população que for encontrada com o recadastramento. 

 

 

 



 

ENCAMINHAMENTOS:  

CIB:  

- encaminhar oficio para o GT de Vacinação do MS, o CONASS e o CONASEMS, solicitando extensão da 

faixa etária de vacinação para menores de 18 anos e sem comorbidades, pois muitos municípios já 

completaram a faixa etária preconizada;  

- enviar ofício para a CIT, solicitando a inclusão na vacinação dos grupos prioritários, de jovens que 

cumprem medidas sócio educativas; 

- municípios que formalizaram falta de interesse em receber vacinas nos fins de semana – aguardar a 

manifestação dos prefeitos sobre essa situação, para pactuar alguma decisão a respeito. 

 

DIVEP:  

Para a Pauta nº 42 de distribuição de D1: 

- aplicar o percentual de corte de 50% das doses recebidas para os municípios com vacinação de 18 e 

19 anos, que corresponde ao total de 134 municípios (inclusive Salvador);  

- para o restante dessas doses (50%), ser distribuído proporcionalmente para os demais municípios, a 

fim de avançarem na cobertura vacinal;  

- municípios que manifestaram não ter mais interesse em receber vacina, por já terem vacinado toda sua 

população até 18 anos – recalcular estas doses excedentes desta remessa, proporcionalmente, para serem 

redistribuídas aos demais municípios. 

       APROVADO  

 

Para a Pauta nº 43  de distribuição de D1: 

- utilizar a metodologia do MS do critério populacional para todos os municípios, com a estimativa das doses 

que faltam ser enviadas 

   APROVADO 

 

COSEMS:  

- entrará em contato com o gestor de Barra da Estiva para orientar quanto à necessidade de oficializar os 

novos dados populacionais a partir do recadastramento da atenção básica. de vacinação.  

 

 


