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RESUMO DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 17/09/2021 – 10:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 27ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 10h17min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra Covid-19: Discussão sobre a suspensão do público-alvo crianças e adolescentes 

de 12 a 17 anos pelo MS para a vacinação contra a COVID. 

Secretária de Saúde do Estado em exercício: 

Anunciou o lançamento e apresentou o Caderno de Acolhimento Pedagógico, uma produção da SESAB com 
adesão do COSEMS, idealizado para todos terem um processo de trabalho com decisões compartilhadas. 

Frisou que esta reunião seria com base em normativas legais e solicitou que todos os membros fossem 

propositivos, com a presença de técnicos e representantes das Sociedades Brasileira e Baiana de Infectologia, 
para embasar a pactuação da equipe gestora.  

 

Presidente da Sociedade Baiana de Infectologia – SOBAI - Dra Miralba Freire: 

Apresentou estudos:  
- os quadros da doença são mais graves em adolescentes com comorbidades, da mesma forma que mesma 

forma que para adultos com morbidades. Na ausência dessas patologias o quadro costuma ser mais leve, para 

ambos adolescentes e adultos; 
- documentos da Sociedade de Infectologia - casos mais graves são entre os mais idosos, mas tendo casos 

mais graves na população mais jovem; 

- estudo sobre perda da imunidade após seis meses da imunização; 

- estudo em fases 1 e 2 para a vacina Coronavac em crianças de seis e mais anos, com benefícios potenciais 
diretos – proteção individual e coletiva (escolas) - não está autorizado no Brasil, mas no Chile já está 

aprovado para 6 anos e mais; 

- estudos levaram a Sociedade Brasileira de Pediatria a recomendar aplicação da vacina RNAm – Pfizer para 
maiores de 12 anos; 

- estudos mostram muito maior gravidade em casos de mio e pericardite do que os efeitos adversos para 

esses casos (EUA);  
- até o momento não existe confirmação causal do óbito ocorrido - não teve outro óbito, apenas o de São 

Bernardo dos Campos, ainda em investigação;  

Posição da SOBAI - discorda do recuo do MS em vacinar adolescentes de 12 a menos de 18 anos, 

importância de manter a vacinação de adolescentes no estado da Bahia, diante do risco da variante Delta,  
recomendação também é respaldada pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). 

Membro da Sociedade Brasileira de infectologia – SBI e técnico da DIVEP/SUVISA – Dr. Antônio 

Bandeira. 
Presentes: técnicos da SUVISA; 

Apresentação da SUVISA: 

 

 



 

 
 

 
 

INFORMES  

1. Déficit de envio de doses Astrazeneca Fiocruz pelo ministério da saúde referente a pauta do dia 30/06 – o 
estado precisava de 150 mil doses e receberam ontem de 94 mil. O MS não se posicionou se essa diferença 

chegará em tempo hábil; 

2. Intercambialidade – a câmara técnica irá avaliar cada caso e foi feito orientação em Nota Técnica da 
SESAB. O Município deve avaliar com critério nessas situações. Lembra que se o medico solicita que seja 

concluído o esquema com outro imunizante, precisa ser levado em conta; 

3. Antecipação D2 PFIZER de 12 para 8 semanas a partir da próxima pauta de distribuição – Só nesse ultimo 

informe do MS veio essa garantia, ou seja, apenas nas próximas pautas o município irá receber o 
imunizante para essa antecipação;  

4. Enviar doses para alcançar 18 anos e mais para os 417 municípios (de estimativas) - Informado que os 

municípios estão relatando que não tem mais população acima de 18 anos, o que nos leva a acreditar que 
estão com 100% de cobertura, mas no registro de informação demonstra que ainda faltam mais de um 

milhão de pessoas no estado nesta faixa etária pra serem vacinadas. Mostrado a cobertura de vacinação de 

adolescentes de 18 anos e mais com a cobertura por município. 
5. Registros (comparar BI X SIPNI) – Colocado a importância de alimentar o SIPNI. A planilha com a 

diferença entre BI e SIPNI será enviada ao Cosems que ira filtrar e enviar aos gestores municipais.   

 

PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO  
 

1. Dose de reforço para idosos (a partir de 60 anos) por ordem decrescente de idade (90, 89, 88, etc), 

considerando intervalo de 6 meses da última dose; 
2. Vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Retorno dessa vacinação. 

 

 
Encaminhamento: SUVISA irá enviar ao Cosems a planilha com a diferença entre BI e SIPNI para o 

COSEMS que ira filtrar e enviar aos gestores municipais.  Realizar comunicação efetiva em conjunto 

SESAB e COSEMS sobre a importância da vacinação dos adolescentes. A CIB aprova a proposta de retomar 

a vacina aos adolescentes e enviar ao MS. 
 

 


