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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 09/03/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 8ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 16h22minh.  

 

Reforçada pela secretaria Executiva da CIB o passo a passo para acesso à CIB pela plataforma Zoom e para 

perguntas pelos gestores. 

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19. 

PROPOSTA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REMESSA 09-03-2021:  

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

trabalhadores de saúde;  

• Trabalhadores de saúde   

 Bahia 85%  

• Idosos  

 Bahia – vacinar em ordem decrescente 76, 75, 74...até 70 anos para atender a diversidade dentro 

dos municípios baianos. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE DOSES 

• Serão encaminhadas as doses recebidas para os municípios que alcançaram o percentual de 85% de 

cobertura vacinal. 

• As doses correspondentes aos municípios que não atingiram 85% serão redistribuídas 50% dessa reserva 

para os municípios que alcançaram o percentual de 90% ou mais de cobertura vacinal, conforme proporção 

do que tem direito referente aos trabalhadores de saúde e idosos. Informado que 195 municípios estão 

abaixo dessa linha de corte de 85%. 

• Nesta avaliação serão consideradas apenas as informações contidas no bi. 

• Para a próxima remessa utilizaremos a base do Registro Nominal de Doses do SI-PNI.   

 

PROPOSTA PARA VACINAÇÃO 09-03-2021:  

• Incluir o Extrato 12 – Profissionais Autônomos, com o seguinte escalonamento por categoria profissional  

1 – Médicos; 

2 – Fisioterapeutas; 

3 – Odontólogos; 

4 – Enfermeiros; 

5 – Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal; 

6 - Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; 

7 – Doulas; 

8 – Cuidadores. 

 OBS: Seguir a relação enviada pelo Conselho de Classe e apresentação da Declaração de IR 2019 ou 

2020. 

Ressaltado que estão em campanha de vacina de influenza no meio da pandemia. 

 

Perguntas de Gestores: 

1 – Patrícia, SMS de Jitauna – Pergunta sobre pacientes idosos fazendo tratamento de Câncer em 

Salvador que não conseguiram ser vacinados alegando que não podem ser vacinados por ser de outro 

município. Resposta da SUVISA: A recomendação é facilitar o acesso a vacinação, independente do 

município de residência. Solicitaram contato da gestora para que o município de Salvador realize os 

encaminhamentos necessários para o adequado atendimento ao referido casal de idosos (conforme idade 

contemplada até o momento). 

2 – Valmor Félix, SMS de Dom Basílio – Pergunta que na medida em que os municípios forem 

avançando na vacinação dos profissionais se poderão avançar para os idosos. Resposta da SUVISA: A 

 



orientação é avançar na vacinação de idosos, por ordem decrescente de idade (77-76-75-74-73-72-71-

70...), conforme estoques disponíveis no território. 

3 – Rose Barreto, Técnica da Vigilância de Teixeira de Freitas – Pergunta 3.1: se o percentual de 

vacinação será para a primeira e segunda dose e pergunta. Resposta: 3.1: Nesta remessa, foi considerado 

apenas o percentual de 85% em relação às primeiras doses enviadas. Pergunta 3.2: Que documentação 

deve ser solicitada de doulas e cuidadores, tendo em vista que não têm carteira de conselho profissional e 

podem não ter IR, sobretudo os cuidadores. se as doulas irão ser contempladas. Resposta 3.2: Somente 

serão considerados mediante comprovação formal de vínculo empregatício ou prestação de serviço. 

Pergunta 3.3: Extrato 11 contempla atendente de farmácia. Resposta 3.3: Levaremos para discussão na 

próxima CIB. Pergunta 3.4: Estrato 11: profissionais de "estabelecimentos comerciais de saúde". 

Contempla que grupo de profissionais? Resposta 3.4: 4. Contempla os estabelecimentos comerciais de 

profissionais liberais da saúde, tais como: clínicas médicas e odontológicas, fisioterapia etc. 

4 – Louise Oliveira, SMS de Vera Cruz – Pergunta sobre a base de cálculo que o MS se baseou na 

cobertura de vacinação da influenza do ano anterior que não reflete a realidade atual para a cobertura dos 

profissionais de saúde. Resposta: SUVISA informou que para o grupo de trabalhadores de saúde, foi 

utilizada a estimativa resultante da soma de trabalhadores de saúde vacinados na Campanha Influenza 

2020 e pessoas idade igual ou superior a 60 anos, registrados no CNES do município. Com esta remessa, 

alcançaremos 87% do total do referido público. Analisarão as coberturas de cada um dos grupos 

prioritários. 

5 – Nadia, SMS de São Sebastião do Passé – Pergunta sobre o atendente da farmácia quando entrará na 

vacinação. Resposta: Informado que a situação do atendente é semelhante ao profissional que atende em 

supermercado, motorista, cobrador e todos devem ser vacinados, mas neste momento, em função do 

quantitativo de doses recebidas, e pelo público prioritário estabelecido, não terá como ser priorizado, até 

que se consiga maior quantidade de vacina. 

6 – Tarcila, SMS de Miguel Calmon – Pergunta sobre psicólogo que atende nas clínicas particulares. 

Resposta: Os psicólogos que estão na assistência direta devem ser contemplados conforme os serviços de 

saúde no qual estão inseridos. Recomendamos a análise do estrato 10. 

7 – Lenilson Ribeiro, SMS Dias Davila – Pergunta sobre o consórcio para compra de vacina. Resposta: 

esclarecido que é melhor discutir mais na frente, pois esse assunto não está muito amadurecido.  

 

Outras perguntas realizadas e respondidas pela área técnica da SESAB após a reunião (também 

disponível em apresentações no site da CIB). 

 

Agnaldo Sotero – Secretário de Jussari – Pergunta: para esclarecimento se os psicólogos que estão em 

consultório e não em unidade ou serviços de saúde" aplica o extrato 10? Resposta área técnica da 

SESAB:  Levarão para discussão na próxima CIB. 

 

Beatriz Apoio Institucional Extremo Sul Cosems Bahia – Pergunta: A população de ciganos já está 

contemplada? Resposta área técnica SESAB: Por este critério ainda não, no entanto, reforçam que todos 

os idosos, independente da etnia, sejam vacinados por ordem decrescente de idade. 

 

Participante anônimo – Pergunta: Na última CIB foi aprovado o envio de 100% das doses para idosos 

acima de 80 anos. No meu caso Livramento, recebemos o quantitativo para os idosos de 82 e 83 anos. É 

isto mesmo? Resposta área técnica da SESAB: Nesta remessa, liberaremos percentual de doses para 

contemplar 100% da população de 80 anos ou mais e mais parcial para contemplar os idosos de 75 a 79 

anos, com a orientação dos municípios avançarem, por ordem decrescente de idade, conforme os 

estoques disponíveis no seu território. 

 

Renata Maia – Pergunta: Com relação as atendentes das clínicas de veterinária? Os atendentes das 

clínicas veterinárias poderão ser vacinados? Ou segue o mesmo entendimento das farmácias? Resposta 

área técnica da SESAB: Em relação aos atendentes de clínicas veterinárias, ainda não estão 

contemplados. Em relação aos atendentes de farmácia, levaremos para discussão na próxima CIB. 

 

Auzenir Maria da Silva lago – Pergunta:  A maior dificuldade é trabalhar com frasco de 10 doses. No 

final da tarde para não tem perdas. Resposta área técnica da SESAB: Recomendamos que realizem 

estratégias com agendamento para aproveitamento total dos frascos. 

 

Mônica – Secretária de Fátima – Pergunta: Estagiários de consultórios odontológicos, tem direito? 

Resposta área técnica da SESAB: Os estagiários ainda não estão contemplados. 

 

 



Participante anônimo – Pergunta:  Referente a vigias da ESF eles tomam? Quanto as clínicas particulares 

atendentes não tomam né? Resposta área técnica da SESAB: São trabalhadores de saúde, devendo ser 

contemplados conforme especificação dos serviços no qual estão inseridos. Observar estrato 07. 

 

Minaura – Pergunta: Como podemos garantir a segunda dose para idosos que foram recrutados para a 

primeira dose com objetivo de não desperdiçar doses? Exemplo: um idoso que tomou a primeira dose e 

não reside mais no município, ou idoso que foi a óbito etc. Para não desperdiçarmos doses recrutamos 

outros idosos, porém estes foram contemplados com a primeira dose. Como garantir a segunda dose em 

tempo oportuno?? Resposta área técnica da SESAB: Todas as pessoas têm a garantia da segunda dose, 

independente da origem da primeira. 

 

 

Encaminhamento: Aprovada a proposta da Sesab pelos membros da CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 

034/2021 

 


