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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 03/12/2021 – 11:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 30ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 11h19min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação contra Covid-19:  

Decreto governamental – todo evento de grande porte deve ser monitorado pela vigilância à saúde. 

A SUVISA comenta sobre o Decreto Estadual nº 2.894/2021 que reforça a atuação da vigilância sanitária do 

Estado no sentido de ampliar a observação nos eventos de atestado de comprovação de vacinação e reforça 

aos municípios para reforçarem a ação também. 

 

Apresentação – Distribuição das vacinas contra Covis-19 no estado: 

 

 

   
 

COBERTURA VACINAL POR MACROREGIÕES  

 
 

 



 

INFORMES  

 

1. Dose de reforço ≥ 18 anos  

Deve ser administrada uma dose de reforço de vacina contra a Covid-19 para todos os indivíduos com mais 

de 18 anos idade, devendo ser 5 meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose), 

independentemente do imunizante aplicado. 

Na Bahia são 9.053.744 indivíduos de 18 a 59 anos aptos a tomarem a dose de reforço, de forma 

escalonada, com base no intervalo de 5 meses após a segunda dose.  

Ressalta-se que idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde e pessoas com imunossupressão já vinham 

sendo contemplados com a dose de reforço;  

A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA 

mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca), 

independente do esquema vacinal primário.  

 

2. Recesso de final de ano nos municípios 

- Intensificarem estratégias para captação dos não vacinados, evitando perda de oportunidade de vacinação; 

- Remanejar doses entre municípios, para não haver perdas por vencimento do prazo de validade das 

vacinas; 

 

3. BCG 

Chegada de 150.000 doses da BCG - último recebimento: data de validade de outubro. 

Solicitação de antecipação de entrega de 200.000 BCG, e pedido de mais 200.000 em caráter emergencial 

em dezembro; 

 

4. Influenza AH3N2 

Solicitação de vacinas ao Ministério da Saúde (Município Salvador); 

Alerta epidemiológico frente à ocorrência de 4 casos confirmados; 

Remanejamento de doses da vacina contra Influenza no interior do estado. 

 

5. Negativas de recebimento da vacina Coronavac por parte dos municípios 

Vários municípios não querem receber essa vacina,  

JUSTIFICATIVAS: 

• Estoque satisfatório; 

• População superestimada; 

• Ausência de público a vacinar; 

• Concluído o cronograma previsto para D2 com a vacina Coronavac; 

• Público-alvo atual de adolescentes; 

• Alcance da meta da população ≥ 18 anos. 

 



 
 

6. Atualização do BI 

• Modificação do formulário de registro do BI em 22/11/2021: 

 
• A SESAB articulou com o COSEMS para apoiar e reforçar junto aos municípios a necessidade de 

preenchimento do link; 

• Divulgado POP descrevendo passo a passo para busca de dados municipais de vacinação contra Covid-19, 

por faixa etária, através do LOCALIZASUS; 

• Até 02/12/2021, 278 municípios atualizaram o novo link do BI disponibilizado no dia 21/11/2021. 

 

Modelo Usado                                    Modelo Proposto  
 

         
 

7. Notificação no ‘Esus Notifica’ dos testes rápidos antígenos com resultados negativos 

Solicitação do MS e sempre foram feitos.  

Reforçada a importância de continuarem fazendo. 

Serão feitas testagens em aeroportos, rodoviárias e outros locais. 

Referência de testagem na SUVISA: Gabriel 

Comunicado aos gestores que tem disponibilidade de antígenos – a SUVISA pode encaminhar aos      

municípios. 
 

Adesão ao projeto “Partiu! # Testagem nas Escolas” 

Momento de férias escolares - devem continuar realizando as ações, em outros espaços. 

 

 



 
 

✓ 387 municípios aderiram ao projeto (92,80%); 

✓ 222 municípios iniciaram a testagem nas escolas. 

48% das testagens realizadas no LACEN foram para atendimento do Programa # Partiu Testagem nas 

Escola. 

Amostras para exame de SARS-CoV-2 encaminhadas ao Lacen-Ba, no período de 18/10 a 30/11/2021. 

Bahia, 2021. 
 

 
 

Resultados laboratoriais (RT PCR). 
 

 
 

✓ Amostras analisadas: 38.026 

✓ Amostras positivas: 302 (1%) 

 

Situação vacinal dos indivíduos que tiveram resultado positivo para SARS-CoV-2 

 



 
 

✓ N = 302 positivos 

✓ 78 com esquema completo (26%) 

 

#PERSPECTIVAS 
 

✓  Promover troca de experiências exitosas; 

✓  Continuidade em 2022; 

✓  Fomentar ampliação da testagem em populações e territórios prioritários: 

 -  portos, aeroportos e fronteiras; 

  - áreas de especial interesse turístico; 

  - áreas com grande fluxo de pessoas; 

  - áreas rurais e comunidades tradicionais.  

 

PROPOSTAS PARA PACTUAÇÃO:  

1. Dose de reforço JANSSEN  

1 – Administração de dose de reforço da vacina Janssen em pessoas com mais de 18 anos, com exceção das 

gestantes e puérperas; 

 

2 – Ministério da Saúde recomenda a dose de reforço às pessoas que tomaram o imunizante Janssen no 

intervalo mínimo de 2 meses, podendo este intervalo ser de até 6 meses; 

 

3 – Na ausência do imunizante Janssen, a dose de reforço poderá ser realizada com outro imunizante 

aprovado para a intercambialidade (atualmente Pfizer ou Astrazeneca)  

Obs: a utilização da vacina Coronavac para a doses de reforço da Janssen deve se dar mediante 

apresentação de atestado médico. 

 

4 – Para as mulheres que tiverem tomado a Janssen previamente e, no momento de receberem a dose de 

reforço, encontrarem-se gestantes ou puérperas, deverão ser utilizadas como dose de reforço 

exclusivamente o imunizante Pfizer. 

 

OBS: não tem data para envio do imunizante Jassen. Aguardando manifesto do MS. 

 

   Encaminhamento: Aprovada pela CIB a proposta apresentada pela SUVISA. RESOLUÇÃO CIB Nº 

246/2021. 

 

 


