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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 29/01/2021 – 11:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 2ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 11:28.  

 

1. GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19.  

Realizada apresentação sobre a situação da vacinação no estado: 

 

 
 

 
 

PROPOSTA DE ESCALONAMENTO  

Ressalta-se que foram incorporados os seguintes grupos prioritários, na primeira etapa da fase I da 

campanha, conforme quantitativo de doses de vacinas para atender, até o momento: 

• 100% das Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);  

• 100% das Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas 

(institucionalizadas);   

• 100% da População indígena que vive em terras indígenas homologadas e não homologadas;  

• 60% dos Trabalhadores da Saúde.  

 

Considerando o Informe Técnico da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 (atualizado em 23/01/2021), 

recomendamos a estratificação do grupo prioritário Trabalhadores de Saúde na Campanha de Vacinação contra 

a COVID-19, no estado da Bahia, na ordem de atendimento a seguir: 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

O município deve seguir a ordem acima, considerando os serviços de saúde existentes em seu território até 

atingir o total dos seus trabalhadores de saúde. Funcionários afastados ou de licença-prêmio não devem ser 

vacinados nesse momento. Todos os trabalhadores da saúde serão vacinados conforme disponibilidade de 

vacinas.  

 

Reforçado que no momento não deverá ser vacinado profissionais em atividade remota, apenas do 

profissional que está em atividade presencial, assim como acadêmicos que devem ser vacinados depois como 

está sendo proposto na estratificação. 

 

Alguns municípios estão com vacinas excedentes por ter recebido quantitativo maior para vacinação dos 

índios aldeados e precisa ser definido o que será feito com esse excedente, sendo proposto realizar reunião da 

SESAB com DSEI/MS para avaliar esse quantitativo populacional de indígenas na Bahia. Sugestão de 

começar a vacinação para os que estão acima de 95 anos, com isso avançar na vacinação para esse público. 

 

Encaminhamentos:  

✓ Manter a vacinação dos trabalhadores de saúde obedecendo a estratificação; 

✓ Começar na próxima semana a vacinação de idosos acima da 90 anos, iniciando pelos que tem mais 

de 95 anos e acima e vacinando os demais até chegar aos 90 anos; 

✓ Estado deve realizar a distribuição das vacinas para idosos aos municípios que já atingiram 75% de 

doses aplicadas do total e durante a semana aos demais municípios; 

✓ Proposta de fazer outra CIB na próxima semana, com data a definir, para avaliar a vacinação e 

avançar com novas propostas.  

 

 

 

 

 


