
 

 

                                                                         

_______________________________________________________________________ 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 14/01/2022 – 11:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 1ª Reunião Extraordinária da CIB de 2022 às 11h15min.  

 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1. Vacinação contra Covid-19. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº02/2022 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS  

1. Crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades; 
 (art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021);  

2. Crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF 742); 

3. Crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de COVID-19;  
4. Crianças sem comorbidades, na seguinte ordem sugerida:  

 c.1 crianças entre 10 e 11anos;  

 c.2 crianças entre 8 e 9 anos;  

 c.3 crianças entre 6 e 7 anos;  
 c.4 crianças com 5 anos.  

Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de 

ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento destes.  
 

 



RESOLUÇÃO RE Nº 4.678 – ANVISA  

A ANVISA, conforme Resolução RE n. 4.678, de 16 de dezembro de 2021, publicada em mesma data, em edição 
extra do Diário Oficial da União, apresentou autorização para uso do imunizante Pfizer a crianças de 5 a 11 anos, 

cujas recomendações seguem abaixo:  

“1. Que a vacinação das crianças nessa faixa etária seja iniciada após treinamento completo das equipes de 

saúde que farão a aplicação da vacina, uma vez que a grande maioria dos eventos adversos pós-vacinação é 
decorrente da administração do produto errado à faixa etária, da dose inadequada e da preparação errônea do 

produto;  

2. que a vacinação de crianças seja realizada em ambiente específico e segregado da vacinação de adultos, em 
ambiente acolhedor e seguro para a população;  

3. quando da vacinação nas comunidades isoladas, por exemplo nas aldeias indígenas, sempre que possível, que a 

vacinas de crianças seja feita em dias separados, não coincidentes com a vacinação de adultos;  
4. que a sala em que se dará a aplicação de vacinas contra a COVID-19, em crianças de 5 a 11 anos, seja exclusiva 

para a aplicação dessa vacina, não sendo aproveitada para a aplicação de outras vacinas, ainda que pediátricas. Não 

havendo disponibilidade de infraestrutura para essa separação, que sejam adotadas todas as medidas para 

evitar erros de vacinação; 
5. Que a vacina Covid-19 não seja administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário 

infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias; 

6. Que seja evitada a vacinação das crianças de 5 a 11 anos em postos de vacinação na modalidade drive thru;  
7. que as crianças sejam acolhidas e permaneçam no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 

minutos após a aplicação, facilitando que sejam observadas durante esse breve período;  

8. que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, informem ao responsável que acompanha a 

criança sobre os principais sintomas locais esperados (por exemplo, dor, inchaço, vermelhidão no local da 

injeção) e sistêmico (por exemplo, febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, mialgia, artralgia) outras reações após 

vacinação, como linfadenopatia axilar localizada no mesmo lado do braço vacinado foi observada após vacinação 

com vacinas de mRNA COVID-19.  
9. Que os pais ou responsáveis sejam orientados a procurar o médico se a criança apresentar dores 

repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina;  

10. que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, mostrem ao responsável que acompanha a 

criança que se trata da vacina contra a COVID-19, frasco na cor laranja, cuja dose de 0,2ml, contendo 10 

mcg da vacina contra a COVID-19, Comirnaty (Pfizer/Wyeth), específica para crianças entre 5 a 11 anos, bem 

como seja mostrado a seringa a ser utilizada (1 mL) e o volume a ser aplicado (0,2mL);  

11. que um plano de comunicação sobre essas diferenças de cor entre os produtos, incluindo a utilização de 

redes sociais e estratégias mais visuais que textuais, seja implementado;  

12. que seja considerada a possibilidade de avaliação da existência de frascos de outras vacinas semelhantes 

no mercado, que sejam administradas dentro do calendário vacinal infantil, e que possam gerar trocas ou erros de 
administração;  

13. que as crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose, permaneçam com a dose 

pediátrica da vacina Comirnaty;  
14. que os centros/postos de saúde e hospitais infantis estejam atentos e treinados para atender e captar 

eventuais reações adversas em crianças de 5 a 11 anos, após tomarem a vacina;  

15. que seja adotado um programa de monitoramento, capaz de captar os sinais de interesse da 

farmacovigilância;  
16. que sejam mantidos os estudos de efetividade das vacinas para a faixa etária de 5 a 11 anos; e  

17. adoção de outras ações de proteção e segurança para a vacinação das crianças, a critério do Ministério da 

Saúde e dos demais gestores da saúde pública”. 
 

 

PROPOSTAS PARA VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 11 A 5 ANOS  
1. INICIAR A VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 11 A 5 ANOS, POR ORDEM REGRESSIVA DE 

IDADE (11,10,9,8,7,6 e 5); 

2. Crianças com deficiência permanente ou com comorbidades (comprovação mediante relatório médico ou 

cadastro/avaliação do serviço de saúde); 
3. Todas as crianças indígenas e quilombolas da faixa etária de 5 a 11 anos; 

4. Todas as crianças institucionalizadas e em situação de rua (faixa etária de 5 a 11 anos); 

5. Todas as crianças em abrigos devido a situação das enchentes. 
 

Observações: 

As Vacinas de crianças de comunidades: Quilombolas e Indígenas são enviadas pelo Ministério da Saúde em 

separado, mas contam no total informado 88mil doses. 



Stela reitera fala de Fábio Maia Gostaria de pedir a está CIB no caso de municípios atingidos pelas 

enchentes que pudesse fazer programação e atingir ao máximo as crianças da localidade. 

 

Chamou-se atenção, para o cumprimento da 2ª dose. 

 

DISCUSSÕES 

 

Programação de webpalestra para qualificação dos profissionais pela DIVEP por meio do telessaúde, hoje, a 

partir de 15 horas. 
Critério de distribuição da vacina por estimativa populacional do IBGE.  

A distribuição se dará de acordo com as estimativas do Municípios, seguindo a estimativa de crianças nessa 

faixa etária de 2021, fornecida pelo CONASS após comunicada pelo MS. 
Estão revisando as estimativas do DSEI da população indígena.  

Previsão de distribuição das vacinas até às 17 horas. Do total de doses 88200, 10% é de reserva técnica. 

Chegará hoje de 4-5% da estimativa apresentada. 

Esclarecido que o tempo de validade da vacina é de 10 semanas de validade, após descongelamento. 
A vacinação das crianças de 5 a 11 anos da comunidade indígena será realizada pelo DSEI e o quantitativo 

virá separado para elas. 

A Distribuição se dará conforme a Planilha que o DSEI enviou. As demais doses serão distribuídas aos 
municípios que devem organizar a priorização da vacinação. 

Zona rural alagada, e o acesso interditado e só conseguem ter acesso com trator, priorizando a vacinação de 

todas as crianças dessas comunidades, para não precisarem retornas aos locais, bem como indígenas e 
quilombolas.  

 

Encaminhamentos:  

Vacinação por escalonamento, em ordem decrescente de idade, atendendo as prioridades estabelecidas na  
Nota Técnica 02/2022; 

Vacinação de todas as crianças de 5 a 11 anos nessas localidades em situação de enchentes, principalmente 

da zona rural, conforme decisão do município. 
Gestante com 10 e 11 anos com vacina com Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. 

Observar os cuidados para a vacinação dessas crianças, em relação ao imunobiológico específico e de 

preferência localidade separada de vacinação das demais faixas etárias. 

Priorizar as seringas para crianças de 5 a 11 anos e sugerido a reserva dessas, pois virá muito maior do que a 
quantidade de imunobiológico.  

Prazo de segunda dose, 8 semanas. 

Descongelamento de 2 a 8º e os municípios provavelmente receberão a vacina descongelada. Estima-se que 
ela leva de 30’ até 5 horas para descongelar. 

Acordado o informe da DIVEP ao COSEMS quando chegar a vacina e sua distribuição para informação aos 

demais municípios.  
 

OUTRO PONTO ABORDADO COMO INFORME 

Serão distribuídos 317 mil testes rápidos para os núcleos regionais para o encaminhamento aos municípios. 

Nota Técnica já liberada e enviada ao COSEMS.  
MS lançou Nota Técnica para os pacientes assintomáticos com teste positivo estabelecendo 5 (cinco) dias 

para o retorno às tarefas. 

O Estado está querendo fazer Nota técnica sobre isolamento dos pacientes que testarem positivo 
assintomáticos estabelecendo no mínimo 7 (sete) dias. A princípio estão mantendo os 10 dias.   

E os sintomáticos continuará sendo os dez dias e não haverá alteração. 

 
 

 

 


