
Reunião do CIB/BA – 17/03/2022

Salvador, março de 2022



❖ Ajuste do Cronograma do PRI aprovado pela Resolução CIB/BA nº 167/2018;

❖ Formação da Macrorregião Interestadual PEBA e incorporação no processo do PRI do
Estado;

❖ Proposta de Oficina de alinhamento conceitual (RAS e DOMI); e

❖ Avaliação das temáticas de saúde priorizadas : Materna e infantil (MI), Hipertensão e
Diabetes (HD) e Neoplasias.

Planejamento Regional Integrado (PRI)



Cronograma Resolução CIB/BA n° 167/2018

Pela necessidade de ajuste nos prazos,

tendo em vista a pandemia, e a

necessidade de inclusão de ações para

melhor andamento do PRI no estado da

Bahia, propomos o seguinte cronograma

Ajuste do cronograma



Novo cronograma
Ação Produto Prazo

Definir as Macrorregiões de Saúde:  desenho das 

Macrorregiões de Saúde 
Validação do desenho territorial – PDR 2007 (atual) jul./18

Articular o Planejamento Regional Integrado – PRI do Estado 

da Bahia com o do Estado de Pernambuco (PEBA) e demais 

Regiões interestaduais em construção. 

Macrorregião Interestadual PEBA criada abr./22

Definir o conceito de Rede de Atenção à Saúde Conceito de Rede de Atenção à Saúde definido abr./22

Estado de saúde discutido por temática, prioridade de 

saúde definida por macrorregião
ago./21

Capacidade instalada: CNES atualizado em cada 

macrorregião
jun./22

Diretrizes do processo o PRI do Estado definidas dez/21

Grupo Técnico de Trabalho Macrorregional (GTTM) 

formado por macrorregião
dez/21

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 

estabelecidos por macrorregião
abr./22

Formar Comitês Executivos de Governança Comitês executivos das macrorregiões formados dez./22

Realizar Modelagem da Rede de Atenção à Saúde (RAS) RAS organizada por macrorregião fev./23

Realizar Programação das ações e serviços de Saúde 
Alocação dos recursos de custeio dos três entes 

federados
nov./23

Propor recursos financeiros - Investimento Recursos de investimento proposto nov./23

Formalizar os Planos Macrorregionais do PRI Planos Regionais de Saúde macrorregionais publicados dez./23

Identificar a Situação de saúde no território, das necessidades 

de saúde da população e da capacidade instalada

Definir Diretrizes para o Planejamento Regional Integrado 



Oficina de alinhamento de conceitos 

1. Projeto Proadi-SUS – Regionalização – MS/Conasems/Cosems/HAOC -

Fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da Rede de

Atenção à Saúde

2. Data: 30.03.2022, 14 h

3. Objetivo: Alinhar os conceitos de RAS e DOMI para o PRI

4. Participação: aprox. 170 pessoas

5. Sugestão de participantes:

▪ Membros do GCE e dos GTTMs;

▪ Coordenadores das CIB/BA e CIRs (Coordenadores NRS);

▪ Coordenadores adjunto de CIR;

▪ Membros da comissão de regionalização do Conselho Estadual;

▪ Técnicos da Sesab envolvidos na discussão da RAS.



Priorizações: Materna e Infantil, Diabetes e 

Hipertensão e Neoplasias

❑ Reorganização da Atenção Materna e Infantil do Estado (Resolução CIB/BA nº

318/2011);

❑ Ampliação da linha de cuidado de Hipertensão e Diabetes para toda macrorregião

(Prosus: Região Metropolitana (RS Salvador e Camaçari); e

❑ Definição do tema da linha de cuidado de neoplasias (masculino ou feminino).



Obrigada!


