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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 03/02/2021 – 10:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 3ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 10:07.  

 

Houve inversão de Pauta, tendo sido iniciada pela pauta da Vacinação COVID-19. 

 

1. GASEC/COSEMS:  

1.1 Planilha de Leitos do Plano de Contingência para enfrentamento da COVID-19. 

 

Inclusão na Planilha de 15 leitos clínicos novos em Salvador no Ernesto Simões que não estavam no 

planejamento. Além de Espanhol que abriu 29 leitos de UTI novos e Santa Rita no município de Barra com 

10 leitos clínicos e 05 de UTI. Totalizando 1000 leitos clínicos e 1018 de UTI adulto, 36 pediátricos, 24 

leitos clínicos a ampliar, e 70 leitos de UTI a ampliar. A região que está com dificuldade com a maior taxa de 

ocupação é a Sul com 91%, mas já com queda de 1%. A Bahia estava com 71% de taxa de ocupação, mas 

apresentando quedas. Estão em projeto de ampliação para leitos no Hospital de Campanha de Ilhéus de 

Leitos clínicos. 

 

Deliberações: Aprovada a Planilha de leitos que será enviada a equipe técnica do MS por Ofício com 

Resolução CIB (RESOLUÇÃO CIB/BA Nº 014/2021) e acordado envio da Nota Técnica de Leitos de UTI 

pela DAE para todos os membros da CIB no grupo de Whatsapp.  

 

1.2 Vacinação COVID-19. 

 

Iniciado a reunião informando que o próximo lote de vacina para COVID-19 chegará na sexta feira. Proposta 

de continuar vacinando todos os profissionais, mesmo os que não estão em linha de frente. Continuar 

vacinando os idosos e avançando na faixa etária, ampliando para o público com 80 anos e mais. O MS 

enviará 3,2 milhões de doses, amanhã para todo o Brasil e mais 8 milhões são previstas em 15 dias. Quanto à 

operacionalização, solicitada atenção para quando ampliar outros profissionais que não estão nos hospitais, 

para ter cuidado com profissionais que estão desempregados e não estão atuando. Solicitado que os médicos 

sejam exceção por estarem em consultórios com risco e por serem autônomos. Sugestão que seja exigido a 

vinculação do profissional com alguma instituição de saúde, através de crachá, documento do empregador, 

contracheque.  

 

Apresentação de proposta de resolução que indica aprovação às recomendações aos prefeitos e secretários 

municipais de saúde para vacinação com Covid-19 em sua primeira fase.   

§ 1º Garantir a vacina aos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde na primeira etapa da fase I da 

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

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

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

(institucionalizadas);   

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

d) 60% dos Trabalhadores da Saúde. 

 

§ 2º Considerando o Informe Técnico da Campanha de Vacinação contra a COVID-19, atualizado em 23/01/2021, 

recomenda-se 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: 



    
 

 
 

Destaque para o extrato do item 09 que fala sobre Ambulatórios de especialidades, Unidades da Atenção Básica e 

Vigilância em Saúde, Clínicas Médicas, Biomédicas, Odontológicas e Similares, com Risco de exposição médio: 

são aqueles trabalhos que requerem contato frequente e/ou próximo de pessoas potencialmente infectadas com 

SARS-CoV-2 mas que não são considerados casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. São trabalhadores de 

saúde que atuam em atendimento ambulatorial ou atendimento domiciliar, quer sejam, ambulatórios de 

especialidades clínicas específicas ou ambulatórios primários como Unidades Básicas de Saúde, Postos de Saúde e 

equipe de atendimento domiciliar ou reabilitação. Devem ser vacinados todos os trabalhadores do setor: todos os 

profissionais de diferentes categorias, nível superior, técnico e médio, administrativo, higienização, segurança e 

transporte. 



§ 3º A SESAB fará dispensação de remessa de vacinas para 1ª dose dos idosos de 90 anos e mais, para aqueles 

municípios que já tiverem administrado no mínimo 75% das doses recebidas no somatório dos grupos descritos no 

§1º. 

 

§ 4º A vacinação dos idosos acima de 90 anos deverá ser realizada de forma decrescente, ou seja, o grupo etário de 

90 e mais, na seguinte ordem, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 94, 93, 92, 91 e 90 anos. 

 

§ 5º A SESAB fará dispensação de remessa de vacinas para 1ª dose dos idosos de 80 anos e mais, para aqueles 

municípios que já tiverem administrado no mínimo 75% das doses recebidas no somatório dos grupos descritos no 

§1º. 

 

§ 6º A vacinação dos idosos acima de 80 anos deverá ser realizada de forma decrescente, ou seja, o grupo etário de 

80 e mais, na seguinte ordem, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 e 80 anos. 

 

§ 7º Os demais grupos prioritários estabelecidos no Plano Estadual de Vacinação contra COVID-19, os quais estão 

inseridos nas demais fases da vacinação, terão a programação definida à medida que novas doses forem 

direcionadas ao estado pelo MS.  

 

Informado pela área técnica que o sistema está ficando mais estável, mas importante alimentar o Google forms, e 

esta informação deve bater com o SIPNI. O sistema está sendo alimentado apenas a noite pelo MS.  

 

Alguns gestores e técnicos de municípios trouxeram algumas questões que foram esclarecidas pela DIVEP/SESAB, 

as quais seguem abaixo:  

 

Quando será feito o envio da 2ª dose da primeira remessa da vacinação: a 2ª dose deve ser feita 28 dias após a 1ª, e 

o início se dará em 17/02, com a distribuição programada para 15/02. 

 

Os acadêmicos de saúde entram em qual estrato? Esclarecido que no momento não há definição da vacinação deste 

grupo para esse momento.  

  

Como e onde fazer o registro de situações de eventos adversos? Os eventos adversos devem ser notificados no e-

SUS notifica.  

 

O município de Abaré pergunta sobre a vacinação indígena, informando que o município recebeu dose a mais para 

esse público. Não vão atingir a meta de 75% e o qual a orientação sobre essa sobra e a SESAB solicita que seja 

formalizada essa situação junto à SESAB e ao DSEI da vacinação de 100% dos indígenas aldeados identificados e 

da sobra da vacina, para ser autorizado o uso de vacinação nos grupos prioritários em questão. 

 

Deve ser realizada a vacinação dos profissionais de saúde em home office? Esclarecido que não deve ser feita a 

vacinação destes nesse momento, a não ser que eles retornem ao trabalho.  

 

Os cuidadores de saúde e que atuam em home care devem ser vacinados em qual extrato? Informado que estes 

devem ser vacinados no extrato 9 que os contempla.  

 

Proposta de discussão na próxima CIB extraordinária dos seguintes pontos: A situação da segunda dose de 

vacinação das pessoas que foram vacinadas fora da ordem de priorização; Definição de conduta frente a recusa da 

vacinação pelos trabalhadores; Definição de encaminhamento em relação a sobra de doses na ampola de 10 doses 

de vacinação. 

 

Deliberações: Sugestão do Núcleo apoiar o município de Ilhéus que está tendo problema específico em relação ao 

registro dos dados nos sistemas oficiais (SI-PNI). Proposta de incluir no extrato de classificação do item 10 o 

detalhamento dos profissionais de saúde contemplados, como os secretários de saúde. Sugestão de incluir a 

descrição dos trabalhadores que constam na Nota técnica elaborada pela equipe técnica da SUVISA, na resolução 

da CIB para ficar mais claro o entendimento pelos órgãos de controle. Aprovado pelos membros as 

especificações da Resolução apresentada, com os detalhamentos acima, e incluindo a população de faixa 

etária de 80 anos e mais. RESOLUÇÃO CIB/BA Nº 015/2021. 

 

 

 

 

 


