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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 11/11/2021 – 14:00 h 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 29ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 14:19h.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra Covid-19.  

Apresentação do cenário da vacinação contra a COVID -19 no estado 

 

 

 

 
 

 

 



Percentual de Doses Aplicadas de Vacinas contra Covid-19 (D1+DU, D2+DU e D3)  

por Macrorregião de Saúde 

 
 

Percentual de primeiras doses de vacinas contra Covid-19 aplicadas em pessoas  

com 12 anos ou + (D1+DU) por Macrorregião de Saúde. Bahia, 2021*. 

 
 

Percentual de segundas doses de vacinas contra Covid-19 aplicadas em  

pessoas com 12 anos ou + (D2+DU) por Macrorregião de Saúde. Bahia, 2021*. 

 
 

Percentual de terceiras doses (D3) das vacinas contra Covid-19 aplicadas em  

Trabalhadores de Saúde, Idosos 60 anos +, Imunossupressos, Transplantados  

e Renais Crônicos, por Macrorregião de Saúde. Bahia, 2021*. 

 



Apresentadas preocupantes e relevantes discrepâncias das informações em mais de 100 municípios 

silenciosos no BI há mais de 15 dias, ou seja, não está havendo regularidade na alimentação do banco de 

dados por parte desses municípios. Os relatórios do SIPNI não estão acessíveis para informação.  

A DIVEP está em constante contato com os municípios, para alimentarem o BI, porque não estão fazendo há 

mais de 15 dias. Reforçada a necessidade da guarda da vacina Pfizer e planejamento de uso. 

Registrado elevado do quantitativo (em torno de um milhão) de pessoas com segundas doses em atraso o que 

temo motivado a SESAB e municípios no desenvolvimento de estratégias para intensificar a vacinação 

contra a COVID-19.  

 

Estratégias para intensificação da vacinação contra a COVID-19: 

Com a redução do intervalo de vacinação de 12 semanas para 8 semanas, muitas pessoas se encontram 

elegíveis para receberem a 2ª dose, propondo-se como estratégias para ampliar o número de vacinação dessas 

pessoas com doses em atraso (mais de um milhão); 

✓ Vacinação em finais de semana; 

✓ Busca ativa da população pela Atenção Básica; 

✓ Mobilização para o dia D de vacinação de D2 e D3; 

✓ Intensificar a divulgação em meios de comunicação nos municípios; 

✓ Parcerias com outros setores no âmbito municipal. 

Informes  

1. Antecipação D2 Pfizer de 12 para 8 semanas: 

-  A remessa de 2as doses da Pfizer já chegou no estado, mas a DIVEP não pode distribuir sem a 

estratégia semanal dos municípios.  

2. Antecipação D2 Astrazeneca/Fiocruz de 12 para 8 semanas; 

3. Estabelecimentos de pesquisa foram orientados pelo MS a registrar doses das vacinas aplicadas nos 

voluntários do estudo: 

- devem ser registradas no SIPNI, e o estado não dispõe da relação de todos estes estabelecimentos, bem 

como as que liberaram para a 3ª dose, mas irá identificar junto ao MS os demais; 

 - Salvador, que possui sistema próprio de registro de vacinação, não dispõe ainda desta informação; 

- necessidade de saberem quais estabelecimentos concluíram a pesquisa e quais ainda não concluíram e 

reuni-los com a SUVISA para conhecer melhor a situação. 

4. Intercambialidade a partir de relatório médico (com justificativa) a ser analisado pelo município: 

- para pessoas que foram vacinadas em outros países e precisam tomar a 2ª dose, A DIVEP vem 

utilizando vacinas em uso no Brasil com plataformas de imunizantes semelhantes e, em não sendo, tem 

procurado intercambiar. 

5. Dose de reforço (D3) para idosos e trabalhadores de saúde, considerando intervalo de 6 meses da última 

dose;  

6. Dose adicional ou de reforço (D3) para imunossupressos, incluindo transplantados e pacientes renais 

crônicos, considerando intervalo de 28 dias da última dose;  

7. Avaliação dos percentuais de doses aplicadas por município; 

8. Comparação de registros BI x SIPNI. 

 

Propostas  

 

1. Nova metodologia de distribuição de doses para prevenção de perdas das vacinas Pfizer: 

- Pontuado a realização de reuniões com os Núcleos Regionais de Saúde – NRS, para tratar do assunto e 

identificar as reais necessidades. 

 

2. Programação semanal para entrega de doses, conforme levantamento das necessidades informadas pelos 

municípios e regionais: 

- Cada município informar aos NRS, a cada sexta-feira, as necessidades de doses de vacina a partir de 

suas estimativas populacionais, para que o estado faça a distribuição semanalmente, evitando, assim, a 

perda de vacinas. 

 

3. Utilização das doses de vacinas Pfizer para D1, D2 ou D3, conforme demanda dos municípios: 

- O município deve vacinar conforme as demandas existentes, independente de ter recebidos remessas 

das doses para D1, D2 ou D3, evitando assim, que as doses fiquem paradas, e venham a perder a vacina 

por vencimento do prazo de validade. 

 

4. Implantação de sala de vacinação contra Covid-19 Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do 

Instituto Couto Maia (CRIE ICOM), devendo-se observar os seguintes aspectos: 
Início provável de funcionamento do serviço: início da próxima semana. 



Horário de funcionamento do serviço será das 8 às 17 horas. 

 
a) Vacinar (D1, D2, D3 ou Dose Única), por demanda aberta, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, as 

pessoas elegíveis para vacinação contra COVID-19 que tiveram dificuldades de serem atendidas na capital ou tenham sido 

encaminhadas para atendimento no CRIE ICOM por quaisquer um dos municípios baianos; 

b) Todo município deve realizar em seu território a vacinação da 3ª dose da Pfizer nas pessoas que se enquadrarem nos 

públicos citados nos Art. 5º, 6º, 7º e 8º desta Resolução e que tiverem tomado a segunda dose ou dose única) ou ainda, dose 

única em outros municípios, estados ou países e apresentar documento comprobatório oficial do país onde foi vacinado, mas 

poderá ser administrada no ICOM diante de qualquer dificuldade, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h.  

c) O CRIE ICOM ou quaisquer salas de vacinas municipais devem registrar manualmente, na ficha de contingência de 

registro do vacinado, somente quando não for possível o registro imediato no SIPNI, devendo anexar a cópia do documento 

comprobatório oficial do país, onde foram realizadas a(s) dose(s) anterior(es) de vacinação, a fim de ser posteriormente 

registrada no SIPNI, tão logo seja possível ou após orientação pelo Ministério da Saúde ou atualização do sistema pelo 

Datasus, que permita o registro adequado da dose atualmente aplicada. 

 

5. Ponto proposto:  

Incluir no público elegível para a vacinação da 3ª dose/reforço, o público de portadores de Trissomias 

diversas (Dentre elas Síndrome de Down). 

 

Nota Técnica publicada em 23/10/2021: 

Para tratar das medidas de prevenção de perdas da vacina Pfizer. 

 
Ofício Conjunto CONASS/CONASEMS, de 09/11/2021:  

Solicitando ao MS alterações no processo de distribuição de vacinas contra a COVID-19 e adequação  

na logística e rede de frio para estas vacinas. 

 



 
 

Informado que a Campanha de multivacinação de crianças e adolescentes foi prorrogada até 30 de novembro.  

Chamado atenção quanto à necessidade de se intensificar as outras imunizações de crianças e adolescentes no 

estado, diante do declínio crescente da cobertura vacinal do estado que vem ocorrendo a partir de 2012: 

 
 

Relembrado o Plano de Ações Estratégicas de vacinação no Estado da Bahia para os anos 2020 – 2023,  

Sendo salientados os seus objetivos: 

 
 

Pontos adicionais apresentados pelo COSEMS: 

- Foi acionado por fake news quanto a municípios estarem perdendo milhares de doses de vacinas e a 

fragilidade dos secretários municipais diante de notícias desse tipo. 

- Solicita notícia sobre as caixas térmicas que seriam leiloadas aos municípios e a Superintendente 

informou que ainda não chegaram e se trata de caixas a serem doadas pelo Programa “Unidos pela 

Vacina” da Empresa Magazine Luíza. 

 

Encaminhamento:  

Sugestão: 

- Discutir com o MS essa questão da vacinação de pessoas que tiveram a 1ª e 2ª doses aplicadas em outros 

países, solicitando solução quanto ao registro no SIPNI. 



- Realizar a vacinação dessas pessoas da 3ª dose e, fazer o registro manualmente, em uma ficha em 

separado, onde deve ser anexada cópia do documento comprobatório da vacinação no exterior, como 

salvaguarda para problemas futuros, como reações adversas, entre outras, pois como o SIPNI não dispõe do 

registro do nome das pessoas e se fosse colocado no sistema seriam registrados como tendo tomado a 1ª 

dose.  

- Esta mesma orientação deve ser repassada a todos os municípios que vivenciarem essa situação, que deve 

ficar com essas fichas devidamente guardadas, bem como as cópias dos documentos que comprovam a 

vacinação no exterior, para ser repassados à DIVEP tão logo o MS informe como será resolvido esse 

impasse. 

- Constar essa orientação na Resolução dessa 29ª Reunião Extraordinária. 

 

Aprovada pela CIB a proposta apresentada pela SUVISA 

 

RESOLUÇÃO CIB Nº 222/2021 

 


