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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 03/03/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 7ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 09h18min.  

 

Feito informe pela Secretária Executiva da CIB sobre o passo a passo para participação com áudio dos 

telespectadores nas reuniões da CIB na plataforma ZOOM: 

 

Na 7ª Reunião Extraordinária da CIB experienciaremos o acesso a perguntas por áudio para os participantes que 

não são membros da bipartite.  

a) Para tanto, serão disponibilizados 3 blocos de 5 perguntas para o ponto: 1.SUVISA/GASEC/COSEMS: 1.1 

Vacinação COVID-19  

E 3 blocos de 5 perguntas para o ponto:  

2. SAIS/DAE/GASEC/COSEMS: 2.1 Situação dos leitos COVID-19 na Bahia. 

b) Os gestores devem inscrever sua pergunta no Q&A do Zoom no decorrer da apresentação da área técnica da 

SESAB com nome, função e local de trabalho; 

c) Serão autorizadas para liberação dos áudios, as 15 perguntas realizadas primeiro, por ponto, por ordem, a não ser 

que haja pergunta com o mesmo conteúdo dentre as 15; 

d) Cada gestor terá até 3’ para realizar a sua pergunta; 

e) O áudio dos gestores que fizeram as perguntas será liberado por sequência de pergunta e fechado após mesma; 

f) Só será permitida as perguntas de gestores devidamente identificadas com nome, função e local de trabalho, 

como especificado anteriormente; 

g) Da 16ª pergunta em diante, direcionaremos para a área técnica para resposta por e-mail com cópia para o 

COSEMS e site da CIB. 

  

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19. 

Realizada apresentação sobre com a proposta de distribuição da remessa 03-02-2021: Manter a mesma proporção 

de distribuição de vacinas (conforme MS) para o grupo de idosos e trabalhadores de saúde; manter as reservas de 

segundas doses;  

Trabalhadores de saúde - Bahia 81% (atual) 

Proposta chegar a 83% (dar continuidade a vacinação dos trabalhadores do extrato 10); 

Idosos - Bahia – 100% a partir de 80 anos  

Os municípios devem seguir ampliando o acesso em ordem decrescente de idade:  84, 83, 82...  

 

DISTRIBUIÇÃO DE DOSES  

• Estão sendo encaminhadas as primeiras doses da vacina Coronavac para mais 2% dos trabalhadores de 

saúde e 100% da população de 80 e mais. 

• Estão sendo encaminhadas as segundas doses da vacina Coronavac para 100% da população aprazada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestão Municipal propõe realizar a vacinação até 77 anos para os municípios que finalizarem a vacinação 

preconizada no Plano Nacional de 80 anos e mais e profissionais de saúde, pois esse grupo ainda está sendo 

vacinado. 

 

Perguntas: 

1 – Maira Juçara de Matos Nilo – Secretária de Saúde de Antas pergunta sobre a vacinação para os profissionais 

de recepção, porteiros da rede particular. Resposta da SUVISA que esse profissional está contemplado dentro do 

escalonamento de trabalhadores.   

2 – Raquel Ferraz da Costa – Secretária de Saúde de Abaré pergunta sobre a vacinação dos profissionais da 

ADAB que estão locados no município, pois recebeu Ofício solicitando, assim como da secretaria dos direitos 

humanos solicitando vacinação para os conselheiros tutelares. Resposta da SUVISA é que esses grupos não está 

contemplados no extrato nessa fase da vacinação. A Diretoria da Vigilância já fez ofício respondendo que no 

momento tem outros grupos prioritários para serem atendidos. 

3 – Agnaldo Sotero Santos – Secretário de Saúde de Jussari, caiu a conexão e foi lida a pergunta se a vacinação 

proposta por Salvador é para aposentados. 

4 – Tila Mendes – Secretária de Saúde de Catu questiona sobre a ampliação dos profissionais que não estão sendo 

vacinados como farmacêuticos, psicólogos. Resposta SUVISA informa que esses profissionais estão detalhados 

no extrato 10. 

5 – Edval – Secretário de Saúde de Feira de Santana pergunta sobre a população alvo para idosos, assim como 

Salvador, Feira poderá abaixar a idade, mas sugere que a informação seja homogenia para não ter desconforto 

entre os municípios. Sugere que os trabalhadores sejam estratificados a idade. 

6 – Orlandina – Secretária de Saúde de Santo Estevão pergunta sobre a vacinação dos cuidadores de idosos que 

deveria ser criado critérios sobre quem é esse profissional. Resposta da SUVISA é uma discussão que precisa ser 

mais bem elaborada. Sugere a inclusão do conselho de classe. Será discutido em reunião específica na sexta feira. 

Encaminhamento: Aprovada a proposta da Sesab e no caso de o município ter capacidade e cumprido sua meta 

de vacinação das pessoas idosas de 80 anos ou mais, será incluído para a vacinação pessoas idosas de 77 anos ou 

mais. 

 

2. SAIS/DAE/GASEC/COSEMS:  

2.1 Situação dos leitos COVID-19 na Bahia. 

Apresentada planilha dos Leitos Covid: 

- Hospital Santa Helena, Camaçari, ampliou 5 leitos de UTI Covid, passando a 15 leitos ativos. 

- Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, ampliou 10 leitos Covid,  ficando com 5 clínicos e 7 UTI.. 

- Hospital de Campanha na Arena Fonte Nova – Acredita que até o fim da semana estarão com parte dos leitos 

implantados. 

- Hospital Alayde Costa – proposta de ser exclusivo Covid, mas ficará com 62 leitos clínicos Covid e 20 UTI. 

- Hospital Costa dos Coqueiros – 110 leitos Covid e já estão trabalhando com o TR para reabertura. 

- Hospital Metropolitano com proposta de iniciar funcionamento em 3 semanas com 100 leitos clínicos Covid e 

100 leitos UTI. 

- Hospital Regional da Chapada, Seabra – Proposta de ampliação de 10 leitos de UTI. 

- Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, Itabuna – ampliação de 05 leitos Covid. 

- Hospital Prado Valadares, Jequié – Ampliação de 8 leitos Covid. 

Informado que o Hospital Regional Dantas Bião, Alagoinhas está funcionando os 10 leitos de UTI, inclusive 

com informação de taxa de ocupação. 

Mudança do nome da Unidade do Memorial Itaigara para Hospital de Campanha Covid-19 Itaigara. Sugerido 

alterar o nome para Hospital COVID-19 Itaigara. 

 

Encaminhamento: Planilha aprovada pela CIB. Resolução CIB Nº 031/2021 e ratificação da Resolução CIB 

nº 031/2021 publicada hoje, devido a alterações nos leitos.  

 

Habilitação dos Leitos Covid – Portaria 373/2021 possuem anexo I e II, sendo um validando os pleitos das 

habilitações do estado de janeiro e a outra de fevereiro. O Fluxo não mudou, o recurso de diária será o memso, a 

documentação será a mesma: Ofício do Gestor Municipal, Ofício do Gestor Estadual e Resolução CIB e Planilha 

de Leitos. Porém alerta sobre alteração da Portaria e necessidade de atenção para a autorização dos leitos para 

Covid que deve ser feita mensal.  

 


