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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 08/02/2021 – 15:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 4ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 15h35minh.  

 

1. GASEC/COSEMS:  

Realizada apresentação sobre o Plano Estadual de Vacinação Covid-19 e como está a vacinação no 

estado. 

 

 
 

 
 

Esses municípios são os que mais vacinaram por quantidade de doses aplicadas.  

 

 



 
 

 
 

GRUPOS PRIORITÁRIOS – momento atual - FASE I – ETAPA 1  

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

liberadas;  

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

(institucionalizadas) – 100% das doses liberadas;  

• População indígena que vive em terras indígenas homologadas e não homologadas – 100% das doses 

liberadas;  

• e 66% das doses liberadas para Trabalhadores de Saúde (redes pública, privada e filantrópica), conforme 

pactuado em CIB, Resoluções Nº 13 e 15/2021, incluindo os acadêmicos e residentes em atuação nos 

referidos serviços de saúde que está na pauta e devera ser atendido conforme escalonamento definido 

nestas resoluções.  

 

1.1 2ª dose Coronavac. 

SEGUNDAS DOSES – FASE I – ETAPA 1  

Liberação das doses para os municípios a partir do dia 12/02/2021 – (início da vacinação na Bahia em 

19/01/2021, aprazamento de 28 dias, ou seja, a partir de 15/02/2021 serão iniciadas as segundas doses na 

Bahia). Importante completar esquema com vacina do mesmo laboratório e lembra que são em 

apresentação de uni doses. Chama atenção para a nota técnica do MS enviada hoje onde alertam que 

municípios que vacinaram fora do preconizado no Plano Nacional, não terão garantidos o aporte de vacina 

necessário. Não recomendam o uso dessas vacinas para a primeira dose, pois não podem garantir o 

quantitativo de vacinas. Deve ser responsabilidade da gestão municipal assegurar as segundas doses, 

conforme quantitativo de doses liberadas e pactuadas em CIB. Serão liberadas 100% das segundas doses 

para atender o mesmo público atendido com a liberação da primeira remessa:  

 - Idosos em ILPI;  

 - Pessoas com deficiência em ILP;  

 - Indígenas vivendo em aldeias homologadas ou não homologadas e  



 - Trabalhadores de saúde (aproximadamente 34%). 

 

1.2 Vacinação indígenas aldeados. 

VACINAÇÃO DOS INDÍGENAS – FASE I – ETAPA 1  

Estão em menos de 10% de municípios, mas é uma população importante. 

• 59,35% da população indígena vacinada;  

• 63% dos indígenas não vacinados pertencem aos municípios de Ilhéus, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália;  

• Apenas 02 dos municípios com aldeias indígenas estão com cobertura menor que 50%;  

• Municípios com dificuldades (principalmente os que têm maior número de indígenas aldeados): 

necessidade escolta, distância da aldeia em relação à sede municipal e horária de início e término das 

atividades;  

• Ressalta-se a importância da articulação do Pólo Indígena/Dsei Bahia com a gestão municipal e regional.  

• Previsão de conclusão de aplicação das primeiras doses no dia 13/02/2021, quando terão uma estimativa de 

saldo de doses. Esses dados precisam aparecer na produção do município que realizou a vacinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra preocupação é com a vacinação dos idosos principalmente para o movimento migratório. Está difícil 

mapear essa situação. Então se recomenda a garantia de acesso independente do município de residência.  

• Vacinação de idosos:  

 Liberadas 100% das doses para atender o público a partir de 90  anos – 31/01/2021;  

 Liberadas 100% das doses para atender o público de 87 a 89 anos –  07/02/2021.  

• Registro de doses aplicadas e repasse diário neste formulário até as 12h: 

https://forms.gle/PvxCro4krWhuv6fT8  

• Em relação ao saldo de doses de grupos prioritários se sobrar a vacinação do grupo prioritário por já ter vacinado 

a Proposta é ampliar acesso para trabalhadores de saúde, conforme escalonamento e idosos por ordem decrescente 

de idade.  

• Em relação à OPERACIONALIZAÇÃO DOS FRASCOS MULTIDOSES a Proposta é programar ações para 

aproveitamento completo do frasco.  

• Em relação à SEGUNDA DOSE a Proposta é garantir as segundas doses, conforme comprovação da primeira.  

• Em relação às RECUSAS a Proposta é que não precisa assinar termo.  

 

 

 

 



 

VIGILÂNCIA DE EAPV  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Vacinação acadêmicos em internato e Residência. 

 

Discutido anteriormente e reiterado que estes serão vacinados nos grupos de trabalhadores que estiverem 

sendo vacinados, conforme campo de atuação.  

 

 

Perguntas: 

 

1 – Para a CIB, estudantes em fase final de curso (parte prática) são considerados trabalhadores?  

Se sim, isso se estende à todos estudantes concluintes (na parte prática) de todas as profissões ou somente 

aos estudantes de medicina, excluindo assim estudantes de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, 

enfermagem, etc?  

Residentes só hospitalar? e os residentes em medicina e comunidade? 

Sou Luciana Alves, técnica da coordenação de integração educação e trabalho da Escola de Saúde Pública. 

Gostaria de saber se a vacinação foi liberada para todos os cursos da saúde? 

E para os estudantes dos cursos técnicos de saúde? 

E os alunos acadêmicos que estão em estágio em hospitais e postos de saúde? 

Resposta: Apenas os acadêmicos da área da saúde em internatos e residentes. 

 

2 – Porque Salvador tem vacina até para profissionais de loja de depilação enquanto o restante dos 

municípios mal tem pra sua equipe de trabalho? 

Resposta: Informado que não procede o registro e orientado que essa denúncia seja feita na ouvidoria, pois 

não está autorizado esse público. 

 



3 – Vai ser disponibilizada segunda dose para 34% do público de trabalhadores? Vacinamos 60% no 

primeiro lote recebido. 

Resposta: Será disponibilizado para a segunda dose a mesma quantidade e para o mesmo público da 

primeira dose. 

 

4 – Fiquei na dúvida quanto a vacinar idosos de outros municípios. Acho que foge ao nosso controle, 

permitir para idosos não cadastrados em nosso município. 

O idoso e profissional que tomou a 1ª dose conosco e não estará no município para tomar a 2ª dose, como 

garantir? Ele vai ter a garantia em outro município? 

Resposta: A vacinação de idosos deve seguir estratégias de cada município e deve-se solicitar o apoio ao 

Núcleo Regional de Saúde. Avaliar a situação melhor até a próxima reunião. 

 

5 – Tem como enviar esse material para nosso e-mail? 

Resposta: A apresentação estará disponível no Site da CIB.  

 

 

6 - Tem alguma previsão dos quilombolas? 

Resposta: está na prioridade da fase 1 que foi devida pela quantidade de envio. Aguardando o envio de 

novas doses. 

 

7 – A pessoa pode tomar a segunda dose em um município diferente do que tomou a primeira dose? 

Exemplo: tomou a primeira dose em Salvador, a segunda dose pode ser feita em Camaçari? 

Resposta: recomendação que deve manter a vacinação no local onde vacinou a primeira dose, mas será mais 

bem discutida essa situação na próxima semana. 

 

8 - Teremos um padrão para o termo de recusa? 

Resposta: Em caso de recusa não há sugestão de termo, caso o município deseje manter pode fazê-lo. 

 

9 – Pergunta sobre o fura-fila como será o fluxo? 

Resposta: Propôs avaliar melhor cada situação, observando se de fato a pessoa se configura como tal e 

sugerido tratar judicialmente a situação.  

  

10 – As vacinas para os profissionais da educação já têm definição se será partir de 55 anos? 

Resposta: Não tem vacinação liberada para esse público ainda. 

 

11 – Existe um prazo mínimo preconizado para ser feito essa notificação de evento adverso? 

Se existe o que fazer quando o paciente nos procura em prazo superior ao mínimo recomendado? 

Resposta: Não existe um prazo definido, mas propõe um prazo de até 7 dias para serem notificados no e-

SUS Notifica. 

 

 

Encaminhamento: Separar do cálculo dos 75% de grupos prioritários vacinados para garantia da 

distribuição das doses de vacinas para idosos, o grupo dos índios aldeados. Vacinar idosos de 87 anos e mais 

a partir de 08/02/2021. Realizar a vacinação dos idosos de 80 e mais após o recebimento de novas doses a 

serem enviadas pelo MS. Considerar a vacinação de acadêmicos em internato e residentes junto aos 

profissionais das unidades que estão sendo vacinados, conforme campo de atuação dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


