
 

 

                                                                      

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 292ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 20/12/2021 – 14:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 292ª Reunião Ordinária da CIB de 2021 às 14:16.  

 

Ata da 290ª Reunião Ordinária da CIB – APROVADA 

 

Resoluções aprovadas no GT de Leitos e/ou consensuadas pela CIB e publicadas ad referendum: 237, 239 

(revogada), 245 de 2021. RATIFICADAS.  

 

1. INFORMES: 

 

1. Secretaria Executiva da CIB e SAIS/DAB: 

1.1 Comunicados sobre Credenciamentos solicitados pelos municípios ao MS: 

  ESF – Equipe de Saúde da Família: Ibipeba; Ribeira do Pombal.  

  ESB – Equipe de Saúde Bucal: Ibipeba; Muritiba; Ribeira do Pombal; Feira de Santana. 

  ACS – Agente Comunitário de Saúde: Ibipeba.  

 

1.2 Ofícios referentes a alterações de propostas de Emendas Parlamentares:  

  - Ofício nº 201/2021 – para aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde, do Município Serrolândia;  

  - Ofícios nº 610 e 654/2021 – para aquisição de equipamento e material permanente para o Hospital 

Municipal de Cruz das Almas, do Município Cruz das Almas.  

 

2. SAIS/DAE/COUR: 

2.1 Devolução dos aparelhos referentes ao Projeto TeleECG (Ofício Circular nº 32/2021 a todos os gestores 

do SAMU 192, com todas as orientações referentes a devolução dos aparelhos, a saber: aparelho microtel 

cardiette; celular balckberry e carregador; cabo USB; cabo paciente; eletrodos): 

Em média 20 municípios, todos cientes da importância da devolução, pois receberam ofício e a área técnica 

solicita que seja enviado documentação com cópia para a DAE ter conhecimento do ocorrido.  

Cosems também recebeu ofício e reforçou em sua reunião. 

 

2.2 Protocolo estadual para tratamento de patologias cirúrgicas da tireóide e acompanhamento do Câncer 

Diferenciado de Tireoide (CDT) e hipertireoidismo com indicação de iodoterapia.  

Existência do protocolo que é importante na assistência e será disponibilizado para todos no site da SESAB e 

CIB. 

 

3. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP:  

3.1 Semana de Mobilização Nacional de Hanseníase: 

 Acontecerá em 30 janeiro de 2022 e a semana será de 17 a 22 em Teixeira de Freitas, Salvador e município da 

região Oeste e destacado que a Bahia ocupa o 5º lugar no Brasil em números de casos. A campanha busca 

detectar casos que não foram diagnosticadas pela gravidade de incapacidade da doença.  

3.2 Período da Sazonalidade das Arboviroses x execução das ações nos municípios:  

Situação de alerta para as arboviroses, principalmente a dengue neste período. Lembram da problemática de 

suspender as atividades no fim do ano para o combate as arboviroses. 319 municípios que realizaram notificação 

para Dengue, 208 para Chikungunya e 126 para Zika. 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DGC/DAE:  



 

 

1.1 Credenciamento/Habilitação: 

eMAESM Tipo I:  

- Ambulatório de Saúde Mental de Itanagra – Resolução nº 251 

- Centro de Especialidade de Entre Rios – Resolução nº 252/2021 

1.2 Detalhamento do componente de Atenção Domiciliar da Rede de Atenção às Urgências dos 

municípios de Aurelino Leal e Ubaitaba – Resolução 253/2021; 

1.3 Solicitação de prorrogação do prazo de 90 dias (somando 180 dias) para implantação das 

ambulâncias da Regional de Serrinha, a saber: Lamarão; Conceição do Coité e Teofilândia. Resolução 

nº 254/2021; 

1.4 Autorização do credenciamento para captação e transplante de córnea do Hospital Santo Antônio e 

respectiva equipe de transplante, junto ao Ministério da Saúde/Sistema Nacional de Transplante - 

Resolução nº 255/2021; 

1.5 Detalhamento técnico para a ampliação da frota do SAMU Regional de Brumado contemplando o 

município da Região de Saúde de Brumado – Érico Cardoso com equipamentos do SAMU 192 - 

Resolução nº 256/2021. 

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – 

SUREGS/DICON/COCON:  

2.1 Credenciamento/Habilitação: 

Atenção Ambulatorial Especializada em DRC nos Estágios 4 e 5 Pré Dialítico – código 15.06 da 

CLINEFRO - Clínica Nefrologia de Senhor do Bonfim Ltda em Senhor do Bonfim – Resolução 

257/2021; 

08.02 - Centro de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular do Hospital Universitário Professor 

Edgard Santos – HUPES em Salvador - Resolução 258/2021; 

05.06 - Tratamento do Glaucoma com Medicamentos no âmbito da Política Nacional de Atenção 

Oftalmológica da Unidade Adrivana Cunha Hospital de Olhos, em Itaberaba - Resolução 259/2021; 

05.06 - Oftalmologia - para procedimentos relacionados ao Glaucoma do Hospital Nossa Senhora da 

Pompéia - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Felix, em São Félix - Resolução 260/2021. 

Desabilitação com habilitação: 

05.06 - Tratamento do Glaucoma com Medicamentos no âmbito da Política Nacional de Atenção 

Oftalmológica:  

Ibotirama: 

 - Desabilitar: ISOB Instituto de Saúde Oftalmológica do Brasil Ltda EPP – Resolução 261/2021; 

 - Habilitar: Instituto Visão Clínica Oftalmológica/Ml Clínica Médica E Gestão Hospitalar –  

  Santa Maria da Vitória: 

   - Desabilitar: ISOB Instituto de Saúde Oftalmológica do Brasil Ltda EPP - Resolução 262/2021; 

   - Habilitar: ML Clínica Médica e Gestão Hospitalar -  

  Paulo Afonso: 

    - Desabilitar: Hospital Paulo Afonso - Resolução 263/2021; 

    - Habilitar: Oftalmodiagnose Paulo Afonso/Clínica de Oftalmodiagnóstico Ltda 

Barreiras: 

  - Desabilitar: ISOB Instituto de Saúde Oftalmológica do Brasil Ltda EPP- Resolução 264/2021;   

  - Habilitar: Instituto Visão Oeste/Ml Medicina Laboratorial Clínica Médica e Oftalmológica Ltda 

Paripiranga: 

  - Desabilitar:  Policlínica Moisés Andrade - Resolução 265/2021; 

   - Habilitar: Instituto de Olhos Adi Nascimento. 

 

PONTOS HOMOLOGADOS 
 

APRESENTAÇÃO 
 

1. APG/COPLAN: 

1.1 Levantamento dos Planos Municipais 2022/2025 – MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

Portaria n° 1.812/2020 – institui incentivo financeiro de custeio para o aprimoramento das ações de 

gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando à organização e à governança da Rede de 

Atenção à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Prazos: 

Plano Plurianual (PPA) – 4 anos – Diretrizes, objetivos e metas   Prazo – 31 de agosto 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Anual - Metas e prioridades, Prazo – 15 de maio 



 

 

Lei Orçamentária Anual (LOA) – Anual - Receitas e Despesas, Prazo – 30 de setembro 

 

Municípios que não iniciaram a inserção do plano 2022-2025 no DIGISUS - 406 

 EM ELABORAÇÃO APROVADO 

ANAGE ADUSTINA 

COARACI ITAPETINGA 

ESPLANADA JIQUIRICA 

ITATIM 
 

MUNIZ FERREIRA 

PARAMIRIM 

SALVADOR 

UIBAI 

  

 
 

Referido pela equipe da APG o prazo dado pelo ISC/UFBA, articulado com a APG/COPLAN para a 

conclusão das atividades do Curso pelos inscritos até 15/01/2022.  

 

 

2. CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES: 

2.1 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental do Estado da Bahia: Apresentação – Marcos Gêmeos 

“A Política de Saúde Mental como direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia 

dos serviços da atenção psicossocial no SUS” 

Resolução nº 652, de 14 de dezembro de 2020 – Convoca a V Conferência Nacional de Saúde Mental (V 

CNSM), cuja etapa nacional será realizada em Brasília, entre os dias 17 a 20 de maio de 2022. 

Resolução nº 660, de 5 de agosto de 2021 – Dispõe sobre o Regimento da V Conferência Nacional de Saúde 

Mental (V CNSM) 

Considerações: 

• Conferências Nacionais de Saúde Mental são formas de revisar e atualizar as políticas públicas de 

Estado para o campo da saúde mental e atenção psicossocial, álcool e outras drogas; 

• A 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, de 2010, recomendou ampla discussão da saúde 

mental, bem como a revisão e a atualização da situação da saúde mental no Brasil e da política de 

Estado. 

• A 16ª Conferência Nacional de Saúde, de 2019, pleiteou a garantia de realização da Conferência 

Nacional de Saúde Mental nas três esferas de governo. 

Cenário Nacional: 

Apresentado com trechos de notícias: 

   

  



 

 

 

Papel do CES – atuar na formulação de estratégias, propostas e no controle da execução da política estadual 

de saúde. 

Justificativas: 

Necessidade de diversificar estratégias para a gestão pública, financiamento, avaliação e inovação no 

cuidado em saúde mental; 

Necessidade de acolher e buscar respostas para os impactos de longo prazo da atual pandemia de covid-19. 

Convocação:  

Aprovada a resolução com convocação para a 5ª Conferência Estadual de Saúde, a ser realizada entre os 

dias 26 a 28 de abril de 2022. 

Objetivo:  

Propor diretrizes para a formulação da Política Nacional de Saúde Mental e o fortalecimento dos 

programas e ações de saúde mental para todo o território nacional. 

Abrangência:  

Estadual, mediante a realização das etapas preparatórias municipais e/ou macrorregionais. 

Todas as etapas poderão acontecer de forma híbrida ou presencial.  

A depender das condições sanitárias, poderá ocorrer apenas de forma virtual. 

Fluxo: 

Etapa municipal - 1º de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022; 

Os conselhos municipais deverão informar à Comissão Organizadora Estadual o cronograma de realização 

das suas conferências de Saúde Mental; 

Os municípios que já fizeram têm que garantir a escolha de delegadas ou delegados eleitos para participar 

das conferências macrorregionais. 

Etapa macrorregional – até 20 de março de 2022; 

A realização será de responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde e da Sesab, com o apoio do Conselho 

Estadual de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), bem como das secretarias e conselhos municipais de 

Saúde. 

O não cumprimento dos prazos ou realização das etapas previstas por algum município ou macrorregião não 

será impedimento para a realização da Etapa Estadual, no entanto, a participação como delegado/a ficará 

restrita. 

Etapa estadual – 26 a 28 de abril de 2022 

Etapa nacional – 17 a 20 de maio de 2022 

Delegados nacionais: 76 delegados/as  

Delegados estaduais: 700 delegados/as 

 
Inscrições: 

Serão realizadas pela Comissão Organizadora através de site próprio. 

O delegado(a) deverá preencher devidamente o formulário, escolhendo a opção de participação, se de forma 

presencial ou remota. 

Para a participação presencial será necessário comprovar ciclo vacinal completo contra a covid-19, 

inserindo no site o cartão de vacinação. 

O regimento estadual estará disponível a partir do dia 22 de dezembro.  
 
3. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DGC: 

3.1 Portaria nº 2.298/2021 – Equipes de Atenção Primária Prisional: Apresentação - Liliane 

Mascarenhas 

Portaria: 

 - dispõe sobre as normas para a operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);  



 

 

 - prevê que os serviços de saúde no sistema prisional serão prestados por equipes multiprofissionais, 

denominadas equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP);  

  - institui incentivo financeiro de custeio mensal aos entes federativos mediante o credenciamento de eAPPs no 

âmbito da PNAISP, conforme as normativas vigentes. (O estado da Bahia aderiu a PNAISP em 2015);  

  - solicita o ofício de transição aos novos modelos em até 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 9 de 

setembro de 2021, de publicação da Portaria MS n° 2.298, conforme as regras de transição.  
 

Especificação da tipologia das equipes: 

 
Normativas do incentivo financeiro de custeio mensal: 

• A transferência do recurso será efetuada após o credenciamento das eAPP e seu correto cadastramento no 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES);  

•  A manutenção do repasse financeiro estará vinculada ao correto cadastramento das equipes no SCNES, 

bem como à alimentação no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB);  

• Deverá ser criado um Identificador Nacional de Equipe (INE) para a Equipe Complementar Psicossocial, 

diferente do INE associado a Equipe Essencial ou Ampliada. Ambos estarão vinculados ao mesmo 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).  

• Serão suspensos os repasses dos incentivos referentes às equipes e aos serviços nos casos em que for 

constatada as seguintes situações:  

1. Duplicidade de registro de profissionais – após um período superior a 2 (duas) competências 

consecutivas do SCNES;  

2. Ocorrência de equipes incompletas – após um período superior a 2 (duas) competências consecutivas 

do SCNES;  

3. Ocorrência de equipes ausentes ou desativadas no SCNES;  

4. Ausência de envio de informação à base de dados nacional após um período superior a 3 (três) 

competências consecutivas do SISAB.  
 

Fluxo de envio das planilhas CNES e alimentação do SISAB (ESUS AB): 

 
 

Municípios com unidades prisionais em seu território:  

Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira de Santana, Serrinha, Paulo Afonso, Juazeiro, Barreiras, 

Valença, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Vitória da Conquista, Eunápolis e Teixeira de Freitas.  

Jequié e Teixeira de Freitas, apesar de municipalizadas, precisam atualizar o SCNES periodicamente, bem como 

alimentar o SISAB (eSUS) com os dados das suas equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP), 

respectivamente, para manutenção do incentivo do MS. 

DGC compartilhou da Portaria e colocou que a área tem realizado incentivo e apoio aos gestores 

nas dúvidas e reforçado que as unidades são financiadas pelo estado, mas o Estado não tem acesso 



 

 

aquelas que são municipais e os CNES, é a gestão municipal que atualiza a base de dados, 

reiterando o pedido de apoio do COSEMS para comunicar aos municípios.  
 

3.2 Cenário epidemiológico das infecções por coronavírus no DSEI Bahia: Apresentação - Távila 

Guimarães 

Caracterização do DSEI Bahia:  

População: 34.516  

• Aldeias: 123 aldeias  

• Etnias: 19  

• Municípios: 29  

• Extensão territorial: 165.194 Km²  

• Polo Base: 09 tipo II  

• UBSI: 22 tipo I 

 
 

Monitoramento do resultado parcial da 1ª etapa da campanha de vacinação contra a COVID-19 do DSEI-

Ba por Polo Base: 

 
 

 
 

Reiterado o pedido de apoio dos municípios nesse processo e atuação conjunta com o DSEI. 

 

PACTUAÇÃO 
 

1. APG/COPRI/COPLAN: Apresentação - Cristiane Macêdo 



 

 

1.1 Aprovar as Diretrizes do processo de Planejamento Regional Integrado (PRI) do estado da Bahia 

– (Resolução a ser publicada): 

-  Aprovar as Diretrizes do processo de Planejamento Regional Integrado (PRI) do estado da Bahia; 

-  Composição e atribuições do Grupo Técnico de Trabalho Macrorregional (GTTM). 

Resolução CIT nº 1/2021- Diretrizes 

 

Diretrizes do processo do PRI do estado da Bahia: 

I - Garantia de modelo de atenção à saúde atendendo às políticas pactuadas e às necessidades de saúde da 

população como compromisso dos três entes federados; 

II - Implementação do processo de Planejamento Regional Integrado visando a organização da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) com a integração macrorregional das ações e serviços de saúde; 

III - Organização da RAS nas macrorregiões de saúde (intra e interestaduais) com oferta das ações e 

serviços, integrados por sistemas logísticos permitindo o acesso a resolubilidade e a sustentabilidade 

operacional; 

IV – RAS organizadas dentro dos limites geográficos e com base populacional definida; 

V – A atenção básica/atenção primária à saúde como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado; 

VI – Organização da RAS nas macrorregiões de saúde, de acordo com parâmetros estaduais e regionalizados, 

com base nos parâmetros nacionais, considerando a diversidade socioeconômica, geográfica, epidemiológica 

e sanitária das macrorregiões de saúde; 

VII - Implementação de gestão de custos em saúde, como componente do processo de gestão e Planejamento 

Regional Integrado no SUS; 

VIII – Elaboração do Planejamento Regional Integrado de forma ascendente com definição das 

responsabilidades de cada ente federado no âmbito da RAS;  

IX - Financiamento compartilhado com alocação de recursos de capital e custeio pelas três esferas de gestão, 

devendo respeitar a regionalização e a organização da RAS; 

X - Instituição pela CIB/BA dos Comitês Executivos de Governança da RAS macrorregionais (inter e 

intraestaduais), de natureza técnica e operacional, com o objetivo de monitorar, acompanhar, avaliar e propor 

soluções para o adequado funcionamento da RAS; 

XI - Garantia de mecanismos de comunicação, visando à transparência dos processos de Regionalização, 

Planejamento Regional Integrado e Governança da RAS do Estado;  

XII – Instituição pela CIB/BA dos espaços de governança e gestão nas macrorregiões, envolvendo os três 

entes federados para a implementação do processo de planejamento regional integrado visando a organização 

das RAS. 

 
APROVADO: RESOLUÇÃO CIB Nº 269/2021. 
 

1.2 Composição e atribuições do Grupo Técnico de Trabalho Macrorregional (GTTM)  (Resolução a 

ser publicada): 

O processo de Planejamento Regional Integrado deve envolver os vários atores do território para elaborar, a 

partir de diretrizes, todos as outras ações que resultará no Plano Macrorregional de Saúde. Deste modo a partir 

das oficinas macrorregionais do PRI realizada em outubro de 2021, foi proposta a instituição do GTTM.  

O GTTM tem como objetivo apoiar tecnicamente o processo de Planejamento Regional Integrado nas 

macrorregiões, em consonância com o Grupo Condutor Estadual (GCE).  

Composição do GTTM: 

• Técnicos da SESAB (Nível Central e Regional); 

• Representantes dos municípios (definidos pelo território); 

• Apoiadores do COSEMS-BA; 

• Técnicos da SEINSF / Ministério da Saúde (MS) 

• Apoiadores do Hospital Alemão Osvaldo Cruz (HAOC) 

• Consultores da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS)  
 

Encaminhamento: Os membros do GTTM que os NRS encaminharem e do GCR serão aprovados em ad 

referendum.  

Discutida a retomada do Grupo Condutor de Redes, com necessidade de publicação de resolução CIB com 

alteração dos nomes indicados – Resolução a ser publicada. 
 

APROVADOS 
 



 

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAE: Apresentação - Alcina 
Romero 

2.1 Prorrogação do prazo de realização de exames de histocompatibilidade para cadastro de doadores 

voluntários de medula óssea e para transplantes de órgãos sólidos, do Grupo de Apoio à Criança com 

Câncer – Resolução 266/2021; 

Solicitação de prorrogação de laboratório para o GAACC realizar o exame de histocompatibilidade para 

cadastro de doadores voluntários de medula óssea e para transplantes de órgãos sólidos que tem cota de 10 mil 

exames, mas necessita aprovação de 9 mil exames por 3 meses e aguardamos a manifestação do HUPES voltar 

a realizar sua cota de 10 mil exames. 
 

3. COSEMS: Apresentação – Stela Souza  

3.1 Situação da Cirurgia Eletiva no Estado da Bahia: 

Situação de não execução das cirurgias eletivas – no Brasil existem 250 milhões não executados e existe uma 

possibilidade de o recurso ser transferido para os estados que executaram.  

Na Bahia – 33 municípios executores não tinham respondido sobre a situação da execução em cirurgia eletiva 

mediante ‘Google Form’ e, destes, 22 já responderam hoje, porém não significa que executaram.  

O estado executou grande maioria em cirurgia oftalmológica.  

Reforçada a ausência da SUREGS nas reuniões da CIB.  

Ressaltada a necessidade de realização de cirurgias eletivas em todos os municípios.  
 

Proposta:  

Reunir o GT para discutir e propor encaminhamentos quanto a situação.  
 

Encaminhamento: 

Agendada reunião do GT para a próxima segunda-feira, dia 27 de dezembro.  
 

3.2 Situação do Glaucoma no Estado da Bahia: 

Proposta de pactuar que em janeiro precisa ser resolvida a situação dos problemas colocados referente ao 

glaucoma.  

Foi iniciada atualização da Nota técnica (a estratégia trabalhada foi com base na NT de 2016), porém sem 

tempo hábil para melhor discutir algumas diretrizes e para mudança de prestador como vem sendo solicitado 

por algumas regiões.  

Proposta: Discutir na primeira semana de janeiro de 2022 no GT. 

  

3.3 Monitoramento da Execução dos incentivos financeiros federais da Rede de Frio Nacional durante 

o período de 2019 e 2020. 

Solicitada informação sobre as câmaras frias que o estado iria adquirir para os municípios conforme pactuação 

com resolução CIB e agora o MS solicita prestação de contas dessa aquisição.  

SUVISA informa que, com a evolução do COVID, essa compra não avançou e não foi adquirido ainda pelo 

estado, mas que o processo está no final dos trâmites e houve publicação de novo edital. 

Cosems responder ao ofício que está sob responsabilidade do estado, conforme resolução.  

 
4. SESAB/GASEC/COSEMS: 

4.1 Vacinação Covid-19: Apresentação - Vânia Rebouças 

 
 



 

 

 
 

 

Dose única:                   Dose de reforço: 

  
 

Distribuição de vacinas enviadas pelo MS:  

     
 

     
 

 
Total de doses recebidas - 25.937.407 
 

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

Saúde: 



 

 

 
 

 
Pop. Bahia 12 anos +: 12.732.254 hab. 
 

            
Pop. Bahia 18 anos +: 12.732.254 hab  

 

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

Saúde. Bahia, 2021*. 

 
 

Estratégias 

✓ 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; 

✓ Mostrar a importância do esquema vacinal completo, bem como a dose de reforço; 

✓ Parcerias com outros setores no âmbito municipal. 

Informes  

1. Antecipação D2 Pfizer de 12 para 8 semanas; 

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; 

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

5. Antecipação da dose de reforço de 05 para 4 meses em relação a última dose do esquema primário ou 

dose adicional;  

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

crônicos, considerando intervalo de 28 dias da última dose; implantar para este grupo a dose de reforço; 

7. Avaliação dos percentuais de doses aplicadas por município; 

8. Comparação de registros BI X SIPNI. 
 

Comparação de registros BI X SIPNI: 

 
 

Discrepâncias relevantes em muitos municípios: 

76 municípios silenciosos no BI há mais de 28 dias* 
 

Análise das últimas propostas  

1. Metodologia de distribuição de doses para prevenção de perdas das vacinas Pfizer; 

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

municípios e regionais; 

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

4. Implantação de sala de vacinação contra Covid-19 no CRIE. 
        

Cobertura das Vacinas do Calendário Básico da Criança, Bahia: 2012 - 2021*.  

 
 

Discussões  

Situação da COVID ainda inspira cuidados e SUVISA reforça a necessidade de manutenção dos 

técnicos da vigilância no território.  
 

Encaminhamentos:  

Aprovado pela CIB e incluir na Resolução CIB a antecipação da dose de reforço de 05 para 4 meses em relação 

a última dose do esquema primário ou dose adicional e sobre a dose adicional ou de reforço (D3) para 

imunossupressos, incluindo transplantados e pacientes renais crônicos, considerando intervalo de 28 dias da 

última dose; implantar para este grupo a dose de reforço. 
 

4.2 Calendário CIB 2022: Apresentação - Nanci Salles 



 

 

CIB

PLENÁRIO CÂMARA TÉCNICA PLENÁRIO

JANEIRO 12/1 13/1 20/1 20/1 20/1 27/1

FEVEREIRO 9/2 10/2 17/2 17/2 17/2 24/2

MARÇO 9/3 10/3 17/3 17/03 (24) 24/3 31/3

ABRIL 13/4 14/4 20/4 20/4 20/4 28/4

MAIO 11/5 12/5 19/5 19/5 19/5 26/5

JUNHO 15/6 9/6 22/6 22/6 23/6 30/6

JULHO 13/7 14/7 21/7 21/7 21/7 28/7

AGOSTO 10/8 11/8 18/8 18/8 18/8 25/8

SETEMBRO 14/9 8/9 22/9 22/9 22/9 29/9

OUTUBRO 11/10 13/10 20/10 20/10 20/10 27/10

NOVEMBRO 9/11 10/11 17/11 17/11 17/11 24/11

DEZEMBRO 1/12 15/12 7/12 7/12 8/12 15/12

CALENDÁRIO CIB COSEMS/BA 2022

MÊS
GRUPO CONDUTOR 

ESTADUAL DE REDES - GCR
REUNIÃO CES

ASSEMBLÉIA GERAL 

COSEMS/BA

CIT

 
 

Aprovado o Calendário da CIB com alteração apenas da data de março de 17 de março para 24 de 

março de 2022. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 20/01/2022 


