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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 01/10/2021 – 16:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 28ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 16h19min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra Covid-19: 3ª dose de vacinação COVID para trabalhadores. 

A Bahia iniciou a vacinação dos trabalhadores da saúde idosos a partir de 6 meses após a 2º dose. 

 

 
 

 
 

DOSE ÚNICA  

  

 
 

DOSE DE REFORÇO  

   
 

 



 
 

INFORMES  

1. Os municípios devem antecipar todas as doses de D2 da Pfizer para 8 semanas; 

2. Realizar convocação das pessoas que estiverem com aprazamento de D2 de Pfizer, até 27/10; 

3. Realizar D2 das pessoas que utilizaram a d1 dos lotes interditados (l202106038; 202107101h; 

202107102h) – a orientação é que essas pessoas que receberam essa dose devem receber a segunda dose 

dando continuidade ao esquema. 

 

PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO  

 

1. Vacinar com D3 os trabalhadores de saúde com 6 meses ou mais após segunda dose D2. 

A Bahia irá receber 150 mil doses para vacinar esse público e 49 mil doses para os idosos. 

Esclarecido que a Bahia não recebeu as doses do MS referentes de reforço para a população indígena. Já foi 

solicitado e assim que receber será compartilhado com os municípios. Na resolução CIB deve conter que a 

3ª dose (reforço) será realizada independente do imunizante, ou seja, feita conforme disponibilidade da 

vacina.  

Reforçado que nesse momento serão vacinados os profissionais que estavam na linha de frente e foram 

vacinados em janeiro e fevereiro. 

Referente aos imunossupressores será priorizado a 3ª dose para os crônicos em diálise peritoneal e todos os 

portadores de HIV. 

 

Encaminhamento: Na resolução CIB deve conter que a 3ª dose (reforço) será realizada independente do 

imunizante, ou seja, feita conforme disponibilidade da vacina. Referente aos imunossupressores será 

priorizado a 3ª dose para os crônicos em diálise peritoneal e todos os portadores de HIV. A CIB aprova a 

proposta de vacina D3 dos trabalhadores de saúde com 6 meses ou mais após segunda dose D2. Deve ser 

considerado a data da vacina e não a idade. 

 

 


