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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 16/03/2021 – 15:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 9ª Reunião Extraordinária da CIB de 2021 às 15h22min.  

 

Reforçada pela Secretaria Executiva da CIB informe sobre acesso aos gestores para questionamento por 

áudio na reunião que será em 3 blocos de 5 perguntas sobre o tema da reunião e destacada a necessidade de 

informação do nome e município do gestor para viabilizar a liberação do mesmo como palestrante. 

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1 Vacinação COVID-19. 

Informado que mesmo com pouca quantidade tem mantido regularidade no envio das vacinas. 

 

Breve avaliação dos avanços pós Resolução CIB nº 034/2021 

• Melhoria significativa dos sistemas de informação (google.docs/Registro Nominal no SI-PNI) com a 

informação das vacinas represadas nos municípios.  

• A vacinação nos territórios ganhou maior velocidade que pôde ser observada nos dados do vacinômetro e 

no registro nominal de doses do SI-PNI. Os municípios entenderam que precisam vacinar e informar 

para receber a nova remessa.  

• 90% dos municípios não habilitados (% de doses administradas inferior a 85%) se habilitaram até 

13/03/2021. 

• Houve um incremento de 36.565 em D1, em 24 horas e 25.152 em D2, mostrando um aumento de 

população vulnerável vacinada. 

• A Bahia passa a ocupar a 5ª posição no ranking de vacinação por Estados da Federação. 

 

Atual estágio da Fase I  

Consideraram concluídos os 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 encerraram 

a vacinação de:  

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

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

(institucionalizadas);   

• 100% População indígena que vive em terras indígenas homologadas e não homologadas;  

• 100% Pessoas idosas com 80 anos e mais; 

 

Proposta para distribuição da oitava remessa de vacinas contra Covid-19 

Consideraram para esta proposta o total de doses das vacinas Coronavac (308.000) e Astrazênica (aprox. 

70.000 doses) desta semana, para D1 e D2. 

• Avançar para 100% Trabalhadores de Saúde – continuidade do extrato 12 (+7% nesta 8ª remessa) 

• Ampliar 47% para a população de idosos com vacinação decrescente até 70 anos 

• Inclusão de novos grupos no extrato 12.  

 

PROPOSTA PARA VACINAÇÃO 16-03-2021:  

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

• 1 – Médicos; 

• 2 – Fisioterapeutas; 

• 3 – Odontólogos; 

• 4 – Enfermeiros; 

• 5 -– Agentes de sepultamento 

• 6 – Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal; 

• 7 - Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; 

• 8 – Doulas; 

• 9 – Cuidadores 

 



• 10 – Balconista de farmácias 

• 11- Residentes/estudantes de cursos da área de saúde 

• Seguir relação enviada pelo Conselho de Classe e apresentação da Declaração de IR 2019 ou 2020. 

Chama atenção para o balconista de farmácia que deve ter o contrato pela farmácia e os cuidadores que 

deve ter vínculo contratual com a família que cuida.  

 

Proposta para distribuição da oitava remessa de vacinas contra Covid-19 

Trabalhar no mesmo modelo da semana passada: 

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

cobertura vacinal. 

• Considerando o ritmo imprimido pelos municípios não ampliarão as cotas para os municípios que 

alcançaram o percentual de 90% ou mais de cobertura vacinal.  

• À medida que forem se habilitando (85%) os municípios receberão suas cotas integrais. 

• Ajustar nessa remessa a situação dos municípios que utilizaram D2 como primeira dose (D1) 

• Nesta avaliação de doses administradas ainda será considerada apenas as informações contidas no 

bi.saude.ba.gov.br/vacinação 

• Para a próxima remessa, utilizarão a base do Registro Nominal de Doses no SI-PNI.   

 

Obs:  

Dentro da recomendação do Conass e Conasems sugere-se vacinação dos agentes de cadáveres e 

sepultamento, mas já contemplaram no extrato 6. Sugestão de incluir nesta resolução a nomenclatura coveiro 

que se refere o extrato 6.  

Sugestão de deixar claro, que os estudantes são os que atuam em unidades de saúde, com a relação 

dessas unidades comprovando que esse estudante está fazendo estágio curricular.  

Sugestão de retirar do extrato 12 os Agentes de sepultamento, por não ser profissional de saúde 

autônomo e manter no extrato 6.  

Sugestão de incluir no extrato 12, junto as doulas, as parteiras.  

Sugestão de avaliar a possibilidade de incluir para vacinação os pacientes de doença renal crônica. 

Sugestão de incluir os demais profissionais de saúde que não foram contemplados e existe necessidade 

de estratificar e contextualizar esses profissionais. Dificuldade de identificar no ofício Nº 57 do MS, algumas 

categorias colocadas na portaria. 

Salientado a importância de seguir os extratos por ordem, assim como o escalonamento no extrato 12. 

Questionado sobre a importância de incluir os pacientes de doenças crônicas. Sugestão da CIB se 

posicionar sobre esse público ou solicitar posicionamento ao MS. 

 

 

Perguntas: 

1) Welington Rosário da Silva – Secretário de Serrolândia: 

o motivo do contato é para sinalizar que receberam as doses para imunização, as doses que receberam, imunizaram e 

registraram em todos os sistemas de informações e não estão reconhecendo os índices  que alcançaram, já sinalizou ao 

núcleo de saúde, a Kátia Barreto, a diretora de vigilância epidemiológica do núcleo de saúde. Todas as vacinas foram 

dadas as saídas de acordo com as orientações do estado e do núcleo centro norte, e referem que não podem ser 

penalizados, estão trabalhando de forma correta, estão informando todos os dados nos sistemas de informações e acredita 

que o sistema não está reconhecendo. 

Resposta: É importante ao lançar os dados com regularidade (diariamente), verificar se há alguma inconsistência 

para correção imediata. Neste caso em particular o problema foi de falha de registro e não no sistema. Contudo já 

foi solucionado. 

 

2) Daniel de Freitas Ribeiro – Secretário de Conceição do Jacuípe: 

Solicita ponto de corte das informações para contabilização do percentual de vacinados com base no Google forms e não 

pelo SIPNI COVID. 

Pois observam que o SIPNI demora muito para atualizar. E com base na atualização de ontem que o núcleo centro leste 

encaminhou para vigilância epidemiológica tinham realizado na sexta feira 9 imunizações, sendo que realizaram 300 

imunizações. 

Resposta: Até o envio de 17/03/2021 foi utilizada a base do Google doc. Lembrou que o sistema de informação 

oficial é o registro nominal de doses no SI-PNI, utilizado para fins de controle e auditoria.  Caso surja algum 

problema poderão eventualmente utilizar o Google doc. 

 

3) Raquel Ferraz – Secretária de Abaré: 

Gostaria de saber se existe algum documento inscrito que ao tomar as 2 doses da vacina contra o COVID-19, os agentes 

comunitários de saúde com idade acima de 60 anos podem retornar a realizar as visitas domiciliares seguindo o 



protocolos de combate ao COVID ( distanciamento, uso máscara, higienização das mãos)? Deixa registrado a palavra 

ESTÁGIO CURRICULAR na resolução. 

Resposta: Raquel, vão buscar esta informação junto a Diretoria da Atenção Básica. 

 

4) Andréa – Secretária de Itapé: 

Os Massoterapeutas poderiam ser inclusos em outros profissionais de saúde? Deficientes não institucionalizados entrarão 

na fase de comorbidade? 

Resposta: Este grupo ainda NÃO está contemplado neste momento. 
 

 

5) Iridan Brasileiro – Secretária de Simões Filho: 

Qual a data de corte do percentual para receber novas doses? Simões Filho tem população quilombola. Tem 

alguma previsão de chegada das doses para os quilombos? 

Resposta: A data será sempre no dia de chegada de novas remessas (no primeiro horário), para que haja 

tempo hábil para elaboração das planilhas. Ainda não receberam vacinas para o grupo dos quilombolas. 
 

 

6) Clécia Vilas Bôas – Secretária de Várzea da Roça: 

Além dos balconistas de farmácia, poderemos também vacinar os farmacêuticos, correto? 

Resposta: Estes grupos ainda não foram inseridos. Ver Resolução CIB 036/2021. É importante lembrar que há 

limitação no número de doses de vacinas enviadas pelo MS. 

 

7) Duplat – Secretário de Camaçari: 

Gostaria de saber o que fazer com as Segundas Dosses das pessoas que não compareceram para tomarem. Têm cerca de 

500 doses destinadas para segunda doses, que não foram procuradas. Podem utilizá-las como primeira dose? 

Resposta: Não poderão ser utilizadas como primeiras doses. O Registro Nominal de doses no SI-PNI facilita a 

busca ativa dos faltosos para garantia da imunização completa. Essas pessoas devem ser buscadas para 

assegurarem que de fato ela recebeu a segunda dose 

 

8) Cristiane – Secretária de Saúde de Teixeira Freitas: 

E os profissionais de saúde que estão em home office? Agente sepultamento é o coveiro, e o agente funerário? 

A vacina dos municípios que não alcançarem 85% estará disponível nos NRS para serem resgatadas quando 

alcançarem? 

O agente funerário e o agente de sepultamento estão contemplados no extrato 6. Profissionais em home 

office verificar §12º As vacinas serão liberadas pelos NRS quando os municípios estiverem habilitados. 

 

9) Orlandina Silva Oliveira do Nascimento: 

Messias de Serra Preta pediu para registrar que o SI-PNI está muito lento, está vacinando, porém o sistema não 

está ajudando. 

Resposta: Estão acompanhando. Tiveram um dia de instabilidade durante a semana. É importante que a 

digitação ocorra diariamente para manterem o sistema de informação atualizado. 
 

 

 

PERGUNTAS REALIZADAS PELOS TÉCNICOS, OUTRAS REPRESENTAÇÕES OU GESTORES APÓS O TEMPO 

DISPONÍVEL E RESPONDIDAS APÓS A REUNIÃO PELA SUVISA/DIVEP. 

 

 

1) Natalia Mascarenhas – Coordenadora de Imunização de Riachão do Jacuípe: 

A lista de profissionais autônomos tem sido enviada para onde? Pq o município aqui não recebeu nenhuma lista e os 

profissionais estão cobrando. 

O profissional vai tomar no local de residência ou de trabalho? 

E os estudantes? onde estão em estágio ou onde residem? Precisa ficar melhor definido também a vacinação dos 

cuidadores de idosos 

Resposta: Esta operacionalização é do município que deverá se reportar aos órgãos de classe solicitando as 

informações e definir qual a melhor estratégia de acordo com sua população. Os estudantes estão contemplados no 

§3º da Resolução 036/2021. Vale lembrar que cada extrato só deverá ser iniciado após a conclusão do extrato 

anterior. A vacinação do extrato 12 ocorrerá por etapas a medida que as vacinas forem sendo enviadas.  

 

2) Rosangela Oliveira: 

Os estudantes do CEEP que tiveram o estágio suspenso e retornarão? 

Resposta: Os estudantes que estiverem contemplados no §3º da Resolução 036/2021.  



 

3) Raissa Soares – Porto Seguro: 

E os psicólogos e assistentes sociais autônomos e pertencentes aos CRAS? 

Resposta: Novos grupos serão inseridos pelo MS de acordo a disponibilidade de vacinas obedecendo aos critérios 

já descritos. 

 

4) ETEOA – Escola técnica de enfermagem Oseas Andrade: 

Qual o documento será exigido para vacinação dos cuidadores? 

Resposta: Para este grupo será solicitado contrato de prestação de serviço, conforme discutido em CIB. 

 

5) Participante anônimo: 

Funcionários da ADAB e médicos veterinários estão solicitando a vacinação como prioritários, conforme nota enviada 

pelo Ministério da Saúde. 

Resposta: A vacinação está sendo operacionalizada por etapas devido a limitação no número de doses de vacinas. 

Os funcionários da ADAB ainda não estão contemplados nesta etapa. Quanto aos veterinários que estão inseridos 

nos serviços de saúde a exemplo da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, estes já foram contemplados. Os demais 

serão contemplados em outras fases. Sugere-se observar as últimas Resoluções CIB e Ofício Circular 57-2021 SVS-

MS. 

 

6) Edlam – Diretor de Planejamento de Alagoinhas: 

Gostaria de perguntar como se dará a confirmação de vinculação dos cuidadores, tendo em vista que esses profissionais 

não possuem na maioria das vezes, inscrição no conselho, nem vinculação trabalhista com tal classificação.  

Resposta: Para este grupo será solicitado contrato de prestação de serviço, conforme discutido em CIB. 

 

7) Participante anônimo: 

Municípios que receberam a vacina ontem, e hoje precisa tá com 85% das doses feita? Dessa forma não tem como 

alcançar a nota de corte na terça feira 

Resposta: Os municípios que se habilitaram ontem receberam sua remessa ontem e terão uma semana para 

administrar estas doses. Se aumentarem a velocidade de execução conseguirão receber a próxima remessa mais 

cedo. 

 

8) Jamille Reis – Diretora de saúde do município Conceição do Jacuípe: 

Sobre o percentual destinado para os profissionais de saúde, esse percentual se torna muito baixo para contemplação dos 

profissionais. Uma vez que o nosso município recebe um percentual muito baixo de vacinas, seguindo este percentual de 

1 ou 2 % fica em média 10, 13 e etc. doses para profissionais. Então cobrir toda esta demanda fica muito difícil. 

Resposta: A base utilizada pelo MS foi da Campanha de Vacinação contra Influenza acrescido do número e 

trabalhadores no CNES com mais de 60 anos.  

 

9) Islaine: 

Em relação a vacinação dos funcionários da ADAB?  

Resposta: A vacinação está sendo operacionalizada por etapas devido a limitação no número de doses de vacinas. 

Os funcionários da ADAB ainda não estão contemplados nesta etapa. 

 

10) Érica Pacheco: 

No caso das clínicas particulares, vacina recepcionistas, auxiliares de serviços gerais? 

Resposta: Observar o extrato 9 da Resolução CIB. 

 

11) Franciane Moura: 

Gostaria de saber como está sendo feito o cálculo para identificar se o município é elegível ou não para receber as vacinas 

na semana seguinte, visto que dia que recebem novas doses a porcentagem cai, podendo comprometer o recebimento da 

semana subsequente. 

Resposta: Fórmula de cálculo: Nº de doses aplicadas/ Nº de doses recebidas. As doses são enviadas semanalmente e 

o município tem uma semana para operacionalizar 85% do que recebeu. 

 

12) Larissa – Macururé: 

Gostaríamos de saber se tem precisão para chegar as vacinas da região norte (Paulo Afonso)? 

Resposta: Saída 17/03/21 chegada prevista até 11 horas. 

 

13) Helder Coutinho NRS NORTE - Sala 3: 

Na campanha de vacinação do covid foram acrescentados no público de trabalhadores seguimentos que nunca 

participaram da campanha de influenza exemplo farmácias privadas, coveiros, dentre outros. 



Uma vez enviando 100% das doses para trabalhadores/profissionais de saúde, todos os profisisonais nutricionistas, 

psicólogos... terão direito a receber a vacina independente de qual setor atua 

Resposta: Estão trabalhando com o mesmo público, a exceção dos coveiros que é um número muito pequeno e não 

irá impactar de forma significativa. De qualquer modo não podem perder de vista que trabalham com estimativas. 

  

14) Katia Barreto: 

Qual população está mais susceptível ao agravamento: profissional liberal de saúde, ribeirinhos, quilombola ou crônicos? 

Precisam retomar o que realmente é prioridade! 

Resposta: A discussão segue exatamente nesta perspectiva Kátia.  

 

15) Raissa Soares/Porto Seguro: 

Em relação aos idosos acamados que moram em área de risco em que a escolta policial já disse que não entra, o que 

fazer? Precisam dessa orientação para cumprir o plano de vacinação de acamados. Em caso de não poder ter resposta 

agora, solicita falar para definições do plano de Porto Seguro. 

Resposta: Esta questão será encaminhada ao Comando da PM. 

 

16) Lorena Almeida: 

Então iremos receber a coronavac até sexta feira e posteriormente a remessa de astra zeneca 

Resposta: Coronavac será enviada em 17/03/2021 e AstraZeneca até a próxima sexta-feira(19/03/2021) 

 

17) Erismende: 

Essa resolução CIB relacionará os profissionais de saúde do extrato 12? Preciso me assegurar em relação à cobrança que 

os farmacêuticos dos estabelecimentos estão fazendo. 

Quero dizer estabelecimentos comerciais (farmácias). 

Resposta: Manterá a relação anterior considerando o reduzido número de vacinas que tem sido enviado pelo MS. 

 

18) Gerardo Azevêdo Júnior – Secretário de Saúde de Livramento de Nossa Senhora: 

Pacientes acima de 21 anos portadores de Epidermólise Bolhosa? E Pacientes especiais ... síndrome de down..? 

Resposta: Pacientes com comorbidades estarão inseridos nas próximas fases, segundo MS. 

 

19) Simone Mota: 

Secretária de Saúde de Jaguaripe solicita ponto de corte das informações para contabilização do percentual de vacinados 

com base no Google forms e não o SIPNI devido a dificuldade que têm com o sistema. 

Resposta: Até o envio de 17/03/2021 foi utilizada a base do Google doc. Lembram que o sistema de informação 

oficial é o registro nominal de doses no SI-PNI. Caso surja algum problema poderão eventualmente utilizar o 

Google doc. Tiveram um dia de instabilidade durante a semana. É importante que a digitação ocorra diariamente 

para manterem o sistema de informação atualizado. 

 

20) Ieda Nunes – Secretária Municipal de Saúde, Baixa Grande: 

Não tomei vacina, estou positivo em isolamento, me restabelecendo. Estamos em várias áreas de saúde dentro e fora. 

Quando poderão tomar vacina. 

Resposta: Solicita que verifique o extrato 10 da Resolução CIB 036/2021. 

 

21) Maria Rosânia Souza Rabelo – Secretária de Alagoinhas: 

Como o Município pode identificar o cuidador de idoso, se eles não são registrados? 

Sobre a identificação do cuidador como irão comprovar? 

Resposta: Quando chegarem a este grupo será solicitado contrato de prestação de serviço ou outro documento a 

ser discutido em CIB. 

 

22) Apoio Institucional Leste 2 Cosems Bahia: 

Flávia Araújo – Apoiadora do COSEMS. Registra que os municípios estão reclamando muito da importante 

discrepância entre o SIPNI e o BI do estado. Solicita que comentem a respeito. 

Resposta: Flávia, no início da vacinação tiveram problemas de instabilidade do Sistema de Registro Nominal de 

Doses do SI-PNI. Quando este problema foi solucionado solicitaram que fosse feito um mutirão para alimentar o 

do Sistema de Registro Nominal de Doses do SI-PNI que é o sistema oficial e base para análise e prestação de 

contas junto aos órgãos de controle. No momento estão orientando a alimentação dos dois sistemas e grande 

número de municípios não tem referido problemas. Ocasionalmente pode ocorrer instabilidade pontual, mas se o 

registro for feito com regularidade (diariamente) não haverá prejuízos. É preciso, no entanto, verificar se todos os 

dados foram lançados conforme orientado.  Qualquer dúvida pode entrar em contato com o NRS ou DIVEP para 

maiores esclarecimentos. 

 



25) Edlam: 

Reitera a pergunta acerca dos cuidadores. Ainda não ficou claro, levando em consideração que estes, na sua maioria, não 

possuem registro nos conselhos de classe, bem como não possuem registros em carteiras de trabalho, como identificarão. 

Resposta: Quando chegarem a este grupo será solicitado contrato de prestação de serviço ou outro documento 

definido em CIB. 

 

26) Cactho homeopatia Terapia_holistica: 

Como ficarão as doses extras para trabalhadores de saúde nos municípios que estão com suas doses sub estimadas. Cita 

Vera cruz – registrado na última reunião da CIB, e pontua que ficaram de redimensionar estas doses. 

Resposta: Esta avaliação se encontra em andamento. 

 

27) Carol: 

Qual a data de corte do percentual para receber novas doses essa semana? 

Resposta: O corte sempre será dado no dia de chegada de novas remessas (no primeiro informe deste dia) 

 

28) Lívia Teles NRS OESTE Barreiras: 

Lembrando que se o corte foi hoje pela manhã, no NRS Oeste distribuíram vacina hoje para municípios que foram 

habilitados e eles só irão realizar a vacinação amanhã. 

Veterinários da ADAB? Como proceder? 

Resposta: Os municípios que se habilitaram hoje, receberam sua remessa hoje e terão uma semana para 

administrar estas doses. Se aumentar a velocidade de execução conseguirá receber a próxima remessa mais cedo. 

Quanto aos veterinários da DAB ainda não estão contemplados nos grupos prioritários da primeira fase. 

 

Encaminhamento: Aprovado a proposta da Sesab pelos membros da CIB, mantendo as categorias da última Resolução 

da CIB Nº 034/2021, e no Extrato 6 com a inclusão do termo Coveiro.  

 

 

Pauta 2: Portaria 2516 de 21 de setembro de 2020 trata da lista de medicamentos de saúde mental onde 

foram destinados recursos para todos os municípios na Bahia. O valor foi 7 milhões e meio para municípios 

que não recebem recurso fundo a fundo da assistência farmacêutica, somente o estado recebeu, e assim precisaria 

definir como faria se o estado adquiria ou repassaria o recurso. 

 

Estado referiu que desde o primeiro mês desse ano os medicamentos desta portaria já estão disponíveis para 

aquisição pelos municípios e orientou que fosse solicitado pelo sistema de forma específica para saúde mental e 

farão a distribuição para os 4 trimestres do ano.  

 

COSEMS Referiu que esse seria o recurso COVID separado para medicamentos de saúde mental para 120 

municípios no Estado da Bahia. E informará aos municípios com a lista dos medicamentos. O questionamento é 

que a Portaria traz um elenco específico de medicamentos e pede para analisar se corresponde ao elenco da CIB.  

 

O Estado informou que há um elenco disponível de saúde mental para eles adquirirem por solicitação e já está 

disponível desde janeiro. 

 

O COSEMS passará para os municípios e agora o município não precisará usar o recurso do componente básico 

para aquisição de medicamento de saúde mental expresso nessa portaria e pode usar com outros medicamentos. 

 

Encaminhamento: COSEMS passará a informação aos municípios sobre os medicamentos a serem solicitados 

para requisição junto à DASF/SAFTEC. 

 

Pauta 3: Kit intubação para assistência à pacientes em situação de COVID. 

 

COSEMS informa que há duas modalidades de aquisição, uma é a adesão a ata do ministério e outra é envio de 

medicamentos anestésicos e outros medicamentos de intubação pelo MS e ano passado ficou acordado que seriam 

todas as unidades da rede COVID que teriam aporte com esses medicamentos, entretanto, há várias unidades pré-

hospitalares e unidades municipais, pois municípios tem muita dificuldade em adquirir esses medicamentos, e as 

unidades pré-hospitalares não tem UTI, tem uma sala de estabilização que faz a intubação por conta da demanda e 

não há tempo de transferi-lo antes da intubação.  

 

Estado referiu que há hoje dois estoques de medicamentos com origem no Ministério da Saúde, um que ele fez 

requisição administrativa e agora ele fez estoque estratégico, então tem medicamentos armazenados no 



almoxarifado e quando eles percebem que a situação está mais difícil nos estados, eles identificam com um 

formulário eletrônico que as unidades preenchem e enviam para que o MS saiba que há uma necessidade maior e 

foi pactuado ano passado que os medicamentos iam ser distribuídos para hospitais da rede com base no número de 

leitos de UTI ativos e a ocupação e cruzando com o estoque disponível.  

 

A SAFTEC referiu que como nos últimos três, quatro meses não haviam recebido medicamentos e não estava 

fazendo aquisição, passou a fazer o saque com Atas de Registro de Preço do MS, em que o Estado passou a ficar 

responsável pela aquisição para todos os municípios, com exceção da aquisição para os hospitais municipais de 

Salvador que ficou sob a responsabilidade do município. Assim fizeram um primeiro saque e um segundo saque 

dessa ata dos medicamentos e distribuíram para os Hospitais da Rede de Referência COVID (1165 leitos) e 

posteriormente foram incluídos os leitos de suporte ventilatório habilitados (50 leitos). A proposta é que incluam as 

unidades pré-hospitalares para receberem esses medicamentos e o Superintendente da SAIS sugeriu distribuir 

aqueles medicamentos que são para induzir a intubação, mas não para manter a intubação, que seriam o Dormonid 

(Midazolam) e o Fentanil. Então a dúvida seria quais as unidades a serem consideradas, seriam os demais de 

suporte ventilatório não habilitadas ou os PA COVID, e ficou de definir aqui, além disso deveria inclui-la na 

Planilha de Relação de unidades de COVID e criariam formulário eletrônico para informação de consumo, estoque 

e número de leitos com suporte ventilatório disponível.  

 

A DAE/SAIS colocou para ponderar e avaliar melhor para quais unidades irá pactuar a distribuição dos 

medicamentos, considerando as unidades que façam solicitação de regulação, as que tem ventilador respiratório, de 

pré-atendimento hospitalar.   

 

O COSEMS reforçou que a proposta seria distribuição de medicamentos de indução a intubação para unidades com 

serviço de suporte ventilatório habilitadas ou não. E seria necessário fazer um Levantamento de informações junto 

aos municípios que realizam atendimento COVID de suporte ventilatório para defini-las.  

 

Encaminhamento: Levantamento pelo COSEMS junto aos municípios das unidades que realizam atendimento 

COVID de suporte ventilatório e publicação de Resolução da CIB atualizada para distribuição de Kit 

medicamentos para indução a intubação nas unidades de referência de COVID no Estado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


