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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 24/02/2021 – 15:25 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 5ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 15h35minh.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19. 

Iniciado com a informação sobre a nova remessa da vacina que chegará hoje astrazeneca primeira dose e 

Coronavac à noite. Realizada apresentação sobre vacinação contra COVID-19 na Bahia Cenário atual em 

24.02.2021 com a proposta:  

Manter a mesma proporção de distribuição de vacinas (conforme MS) para o grupo de idosos e 

trabalhadores da saúde, pois a diferença a menor do trabalhador de saúde foi utilizada para antecipar a 

faixa etária a partir de 90 anos. Repor 65 mil primeiras doses da vacina Coronavac referente a faixa 

etária de 90 anos e mais liberadas em 30 e 31/01;  

 

• Trabalhadores de saúde   

 Bahia 66%  

 Ministério da Saúde 72%  

 Proposta chegar a 81% (ampliar em 15% para trabalhadores da saúde)  

 

• Idosos  

 Bahia – 100% a partir de 87 anos  

 Ministério da Saúde – 100% a partir de 90 anos  

 Proposta igualar para 100% a partir de 85 anos (conforme quantitativo desta remessa), devendo os 

municípios ampliar o acesso por ordem decrescente de idade: 85, 84, 83...  

 

DISTRIBUIÇÃO DE DOSES 

• Estão sendo encaminhadas as primeiras doses da vacina Oxford/Astrazeneca para 15% dos trabalhadores 

de saúde e 100% da população de 85 e mais. 

• Estão sendo encaminhada as segundas doses da vacina Coronavac para 100% da população de 90 anos e 

mais. 

 

 

Colocado para apreciação com aprovação dos membros CIB e posterior publicação de resolução 

atualizando a distribuição com as quantidades e o publico alvo a ser contemplado nesse momento e 

atualizando o extrato 10 da planilha de trabalhadores, com detalhamento dos trabalhadores da gestão das 

Secretarias Municipais e Secretaria Estadual. 

 

 

Encaminhamento: publicação de resolução atualizando a distribuição com as quantidades e o público 

alvo a ser contemplado nesse momento. Será publicada hoje as resoluções referentes à 284ª reunião da 

CIB/BA e amanhã a resolução referente a essa reunião. 


