


OBJETIVOS GERAIS
Definir ações estratégicas e programar a logística operacional para vacinar a população
baiana contra a Covid-19, em 2021.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apresentar a população-alvo e grupos prioritários para vacinação;
• Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para

operacionalização da vacinação nas diferentes esferas de gestão;
• Instrumentalizar os gestores com vistas a uma adequada operacionalização da campanha de

vacinação contra Covid-19, em 2021, no âmbito dos seus territórios, no estado da Bahia.
• Realizar o apoio matricial/institucional às regionais e municípios para vacinação contra o Covid-19;
• Promover uma campanha de vacinação de forma segura e integrada em todo o estado da Bahia.



VACINAS COVID-19
• Encomenda tecnológica: Fiocruz/AstraZeneca – 100,4 milhões de doses, até

julho/2021 e em torno de 110 milhões de doses entre agosto a dezembro/2021
• Covax Facility – 42,5 milhões de doses
• Instituto Butantan e farmacêuticas Bharat Biotech, Moderna, Gamaleya e Janssen
• Pfizer/BioNTech – 70 milhões de doses - 8,5 milhões de doses até junho de 2021,

sendo 2 milhões de doses previstas para o primeiro trimestre; 6,5 milhões no segundo
trimestre; 32 milhões no terceiro trimestre e 29,5 milhões no quarto trimestre

• Janssen – 38 milhões de doses – 3 milhões de doses no segundo trimestre de 2021, 8
milhões no terceiro trimestre de 2021, 27 milhões no quarto trimestre de 2021



GRUPOS PRIORITÁRIOS



GRUPOS PRIORITÁRIOS



ESTRATÉGIA DA VACINAÇÃO
• Vacinação de trabalhadores de saúde: exige trabalho conjunto entre Atenção Primária

à Saúde, Urgência e Emergência, principalmente para aqueles que atuam em
unidades exclusivas para atendimento da Covid-19;

•  Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa pode ser uma estratégia em resposta
àqueles que têm mobilidade limitada ou que estejam acamados;

• Vacinação em drive thru, nos centros urbanos;
• Organização da unidade primária em saúde em diferentes frentes de vacinação, para

evitar aglomerações (deve-se pensar na disposição e circulação destas pessoas nas
unidades de saúde e/ou postos externos de vacinação).



LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO

• Núcleo Regional de Saúde Centro Leste (05 centrais regionais);
• Núcleo Regional de Saúde Nordeste (02 centrais regionais);
• Núcleo Regional de Saúde Centro Norte (02 centrais regionais);
• Núcleo Regional de Saúde Leste (03 centrais regionais, 16 municípios -

Salvador e Região Metropolitana - e 02 CRIE);



SISTEMA DE INFORMAÇÂO PARA REGISTRO
DE DOSES APLICADAS

Para a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, o registro
da movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas
deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunizações (SI-PNI) - módulo campanha, nos pontos de
vacinação da rede pública e privada de saúde



CRONOGRAMA 1ª FASE



COMUNICAÇÃO
• Assegurar maior adesão do público

• Assegurar rapidez na conclusão de cada fase

• Pronunciamento do Governador  - início e final de cada fase



Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde - SUVISA
Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP

Coordenação de Imunizações e Vigilância Epidemiológica de Doenças Imunopreveníveis - CIVEDI


