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RESOLUÇÃO CIB Nº 050/2015 

Aprova alteração dos fluxos de credenciamento de 
ESF, ESB, ACS, NASF, UOM, ECnR, de alteração 
de modalidade da ESB e de alteração de modalidade 
de NASF no Estado da Bahia. 

A Plenária da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em 
vista o decidido na 229ª Reunião Ordinária, do dia 23 de abril de 2015, e considerando:  

As Normas da RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, que aprova o regulamento técnico para 
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde; 

A Resolução CIB nº 66, de 19 de março de 2010, que aprova as diretrizes estaduais para 
implantação, funcionamento e qualificação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família no Estado 
da Bahia; 
A Portaria GM/MS nº 122, de 25 de janeiro de 2011, que define as diretrizes de organização e 
funcionamento das Equipes de Consultório na Rua (ECnR); 
O Decreto Federal nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências; 
A Portaria GM/MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica; 
A Portaria nº 2.489, de 21 de outubro de 2011, que define os valores de financiamento dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, instituídos pela Política Nacional de Atenção Básica; 

A Resolução CIB nº 246, de 20 de julho de 2012, que altera os anexos A, B, C e D da Resolução 
CIB nº 49, de 06 de março de 2008, e o anexo II da Resolução CIB nº 66, de 19 de março de 
2010, que estabelecem os modelos de projetos para credenciamento de ESF, ESB, ACS, NASF e 
de alteração da modalidade da ESB no Estado da Bahia; 

A Resolução CES nº 14, de 08 de novembro de 2012, que aprova a Política Estadual de Atenção 
Básica; 

A Portaria GM/MS nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, que redefine os parâmetros de 
vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Modalidades 1 e 2, às Equipes 
Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas, cria a 
Modalidade NASF 3 e dá outras providências; A Resolução CES nº 06, de 12 de julho de 2012, 
que aprova o Plano Estadual de Saúde – PES, para o período 2012 – 2015; 

A Resolução CIB nº 81, de 03 de abril de 2013, que acrescenta o anexo E à Resolução CIB n° 
246, de 24 de julho de 2012, que estabelece os modelos de projetos para credenciamento de ESF, 
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ESB, ACS e NASF, para dispor de modelo de projeto para o credenciamento de Equipes de 
Consultório na Rua, no Estado da Bahia;  

O Decreto Estadual nº 14.457, de 03 de maio de 2013, que aprova a Política Estadual de Atenção 
Básica; 

A Lei Estadual nº 13.204, de 11 de dezembro de 2014, que modifica a estrutura organizacional 
da Administração Pública do Poder Executivo estadual e dá outras providências; 

A Nota Técnica da SESAB, que apresenta a reestruturação das Diretorias Regionais de Saúde 
(DIRES) – Núcleos Regionais de Saúde (NRS); 

O Regimento Interno Conjunto da CIB-BA e CIR, de 12 de março de 2015, que regulamenta a 
natureza, a composição, o funcionamento, a organização e a competência da Comissão 
Intergestores Bipartite do Estado da Bahia – CIB/BA e das Comissões Intergestores Regionais – 
CIR do Estado;  

O Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde: Saúde da Família (2008) /MS, que 
tem por objetivo orientar profissionais e gestores municipais de saúde no planejamento, 
programação e elaboração de projetos para reforma, ampliação, construção ou até na escolha de 
imóveis para aluguéis de estabelecimentos ambulatoriais para Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), para o trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF); 
A necessidade de qualificação das orientações acerca do processo de credenciamento das equipes 
de Atenção Básica no estado da Bahia. 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º  Aprovar alteração do fluxo no estado da Bahia para credenciamento de ESF, ESB, ACS, 
NASF, UOM e ECnR, para alteração de modalidade da ESB e de NASF, conforme Instrução 
Normativa Estadual – Anexo I;  
Art. 2º  Revogar a Resolução CIB nº 244, de 23 de julho de 2013, que aprova o fluxo de 
credenciamento de ESF, ESB, ACS, NASF, UOM e ECnR, de alteração de modalidade da ESB e 
alteração de modalidade de NASF no Estado da Bahia. 

Art. 3º  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
Salvador, 12 de maio de 2015. 
 
 
 

Fábio Vilas-Boas Pinto 
Secretário Estadual da Saúde 

Coordenador da CIB/BA 

Raul Moreira Molina Barrios 
Presidente do COSEMS/BA 

Coordenador Adjunto da CIB/BA 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO CIB Nº 050/2015 
INSTRUÇÃO NORMATIVA ESTADUAL PARA CREDENCIAMENTO DE ESF, ESB, 
NASF, ACS, UOM, EcnR, ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DA EQUIPE DE SAÚDE 
BUCAL E ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

 

Esta Instrução Normativa disciplina o processo de credenciamento das Equipes de Saúde da 
Família, Equipes de Saúde Bucal, Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Agentes 
Comunitários de Saúde, Unidade Odontológica Móvel, Equipe de Consultório na Rua e alteração 
de modalidade das Equipes de Saúde Bucal e NASF. 

 

A) DO FLUXO DE CREDENCIAMENTO 
1º O município interessado em credenciar equipes de Saúde da Família – ESF, de Saúde Bucal – 
ESB, Unidades Odontológicas Móveis – UOM, Agentes Comunitários de Saúde – ACS e 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, e equipe de Consultório na Rua (EcnR), alterar 
modalidade da ESB e de equipe NASF poderá solicitar apoio ao Núcleo Regional de Saúde 
(NRS) para obter orientações necessárias para estruturação e elaboração do projeto de 
credenciamento. 

Parágrafo único - Após demandado pelo município, o NRS solicitará à que Base 
Operacional de Saúde entre em contato com a gestão municipal para ofertar apoio 
técnico e acompanhamento do processo de credenciamento, conforme Nota Técnica 
com orientações da Diretoria de Atenção Básica. 

2º Para eleborar o(s) projeto(s) de credenciamento das ESF, ESB, UOM, ACS e NASF, e de 
alteração de modalidade de ESB e de equipe NASF, , o município deve se basear nos modelos 
dos Anexos apresentados na Resolução CIB nº 246, de 20 de julho de 2012:  
Anexo A - para projeto de credenciamento das equipes de Saúde da Família – ESF, de Saúde 
Bucal – ESB e das Unidades Odontológicas Móveis – UOM;  
Anexo B - para projeto de credenciamento de Agentes Comunitários de Saúde – ACS;  

Anexo C – para projeto de alteração de modalidade de ESB; 
Anexo D – para projeto de credenciamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. 

3º Para elaborar o(s) projeto(s) de credenciamento de equipe de Consultório na Rua (EcnR) o 
município deve se basear no modelo apresentado no Anexo E da Resolução CIB nº 81, de 03 de 
abril de 2013. 
4° Deverá ser elaborado 01 (um) projeto de credenciamento por cada ESF, ESB, UOM, NASF ou 
ECnR. Para credenciamento de ACS deve ser elaborado 01 (um) único projeto para o total de 
ACS.  
5º Deve ser elaborado 01 (um) projeto para alteração de modalidade por cada ESB e 01 (um) 
projeto para alteração de modalidade por cada equipe de NASF. 
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6º Uma vez elaborado o projeto, o município deve submetê-lo ao Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) para avaliação e aprovação. 

7º O município que possuir equipes credenciadas no período anterior à publicação da Resolução 
CIB nº 49/2008 e que não foram implantadas deverá seguir o fluxo proposto nesta Instrução 
Normativa. 
8º Após aprovação do projeto pelo CMS, o município deve enviar toda a documentação (projeto 
e cópia da ata do CMS), juntamente com ofício de encaminhamento, por meio impresso e 
eletrônico, ao técnico de referência do NRS da sua Região de Saúde para análise. 

A.1) DA ETAPA ESTADUAL PARA ANÁLISE 
9º A etapa de apreciação da gestão estadual será concluída no prazo máximo de 30 dias, sendo: 

a) o técnico de referência para Atenção Básica do NRS na Região de Saúde fará análise do 
projeto conforme orientações da Nota Técnica da DAB e, após análise do projeto, elabora 
relatório com considerações referentes ao credenciamento solicitado, o qual será enviado 
ao coordenador do NRS para emissão de parecer técnico;  

b) o NRS (coordenador) emitirá parecer técnico e encaminhará a solicitação de 
credenciamento para apreciação na Comissão Intergestores Regional (CIR). 

10º Caso o prazo de 30 (trinta) dias para emissão do parecer por parte da instância estadual 
venha a expirar - a contar do dia útil de envio do projeto por meio impresso ou eletrônico ao 
técnico de referência do NRS da sua Região de Saúde - o município fica autorizado a apresentá-
lo diretamente na CIR, para apreciação. 

11º Sendo o parecer do NRS, desfavorável, o projeto deverá retornar ao município para as 
adequações requeridas, obedecendo ao prazo estabelecido pelo NRS. 

12º Uma vez avaliado o projeto e emitido parecer favorável, o NRS encaminhará a 
documentação acima citada para a CIR, a fim de ser apreciado nesta instância. 

a) o município deve estar presente na reunião da CIR em que será apresentado seu 
respectivo projeto de credenciamento ou de alteração de modalidade de equipe. 

b) a CIR deve encaminhar à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) pleito de 
credenciamento para homologação por meio de: 

-  Ofício especificando a modalidade, composição das equipes  e carga horária de NASF e 
EcnR, modalidade de ESF, ESB, com respectiva vinculação a USF ou ESF, carga horária e 
quantitativo de profissionais do NASF e EcnR e quantitativo de UOM e ACS, além de 
vinculação, se houver; 

- Formulário IV da CIR com análise favorável ao Projeto; 
- Parecer obrigatório do NRS/SESAB.  

13º A CIR encaminhará o projeto não aprovado ao município, através do NRS de vinculação 
administrativa, com justificativas do indeferimento, para que sejam efetuadas as adequações 
requeridas. 
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14º A CIB, enviará o projeto homologado ao Departamento da Atenção Básica do Ministério da 
Saúde e dará ciência à Diretoria da Atenção Básica da SESAB. 

B) DO REGISTRO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
15º As atividades, tão logo sejam iniciadas deverão ser obrigatoriamente registradas, em caráter 
imediato, nos Sistemas de Informação em Saúde: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), e-SUS/Atenção Básica e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-SUS). 

16º No caso do NASF, caso exista a necessidade de alteração da composição da equipe, o município 
substitui no CNES a categoria profissional incluída no projeto anteriormente aprovado e encaminha um 
ofício ao NRS comunicando a necessidade desta alteração.  

a) O NRS encaminha esta solicitação para apreciação em CIR, a qual deverá ser homologada em 
CIB; 

b) Sendo alterada a composição do NASF será necessário que o município revise o plano de trabalho 
previsto inicialmente para esta equipe. 

C) DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, CREDENCIAMENTO E ALTERAÇÃO DE 
MODALIDADE 
17º O projeto de implantação e de credenciamento das ESF e/ou ESB, ACS, NASF, UOM e 
ECnR deve conter: 
I - O território a ser coberto, a estimativa da população residente, a definição do número de 
equipes que deverão atuar e o mapeamento das áreas;  
II – Infraestrutura incluindo área física, equipamentos e materiais disponíveis nas UBS, 
explicitando o número e o local das unidades onde atuarão cada uma das equipes;  
III - O fluxo dos usuários para referência e contra-referência e o fluxo do cuidado em outros 
pontos da rede de atenção, incluindo apoio diagnóstico laboratorial e de imagem, levando em 
conta os padrões mínimos de oferta de serviços de acordo com RENASES e protocolos 
estabelecidos pelos Municípios, Estados e pelo Ministério da Saúde;  
IV - A proposta do fluxo da Assistência Farmacêutica Básica;  

V – A descrição das principais ações a serem desenvolvidas pelas equipes no âmbito da Atenção 
Básica, especialmente nas áreas prioritárias definidas no âmbito nacional;  

VI – O processo de gerenciamento e apoio institucional ao trabalho das equipes;  
VII - A forma de recrutamento, seleção e contratação dos profissionais das equipes, 
contemplando o cumprimento da carga horária definida para cada categoria profissional; 
VIII – A descrição das ações de educação permanente a serem realizadas para os profissionais de 
saúde das equipes, bem como da avaliação do processo de trabalho das mesmas; 
IX – A alimentação dos sistemas de informação vigentes e a forma de monitoramento e avaliação 
das ações da Atenção Básica, levando em consideração o acompanhamento dos indicadores de 
saúde; 

X – A contrapartida de recursos municipais para implantação e custeio do serviço; 
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XI – O projeto de credenciamento de equipe de NASF deve contemplar ainda: 

a) a composição da equipe, incluindo as justificativas da escolha da categoria profissional;  

b) a relação de ESF/ESB a serem acompanhadas pelo NASF;  

c) o planejamento e/ou a previsão de agenda compartilhada entre as ESF/ESB e NASF, 
incluindo as ações individuais e coletivas, de assistência, de apoio matricial, de apoio 
pedagógico tanto para as equipes quanto para a comunidade e as ações de visita 
domiciliar. 

D) DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
18º O município que encaminhar projeto de credenciamento de ESF, ESB, ACS, NASF, UOM e 
ECnR deve garantir a realização do acolhimento pedagógico para cada equipe credenciada, 
articulando a proposta junto à sua respectiva Região de Saúde, NRS e DAB. 

E) DO USO DO INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE EQUIPO ODONTOLÓGICO 
19º Os municípios com interesse em credenciar ESB e que não tenham equipo odontológico na USF, 
poderão credenciar a equipe e utilizar o incentivo de implantação para aquisição e instalação de equipo 
odontológico, ou solicitar repasse de recurso para aquisição do equipamento ou a doação direta do equipo 
odontológico pelo Ministério da Saúde, segundo a Portaria MS/GM nº 2.488/ 2011.  

20º  O município que se encontrar na situação citada no item 19º terá o prazo de até 06 meses contando a 
partir da data de publicação da habilitação no Diário Oficial da União – DOU. 

21º No período citado no item 20º (seis meses) a ESB deverá desenvolver ações independentes de equipo 
como: 

a) territorialização com foco na saúde bucal;  
b) reunião da equipe ESF/ESB/NASF;  
c) reunião com equipamentos sociais do território ou município (CRAS, escolas, asilos, conselho 

tutelar, igrejas, associação de bairro, conselhos locais de saúde);  
d) realização de processos de educação permanente em conjunto com a ESF (leitura dos Cadernos de 

Atenção Básica, Caderno de Saúde Bucal, Política Nacional de Saúde Bucal, Política Nacional e 
Estadual de Atenção Básica);  

e) ações de escovação supervisionada; grupos educativos e outras atividades de Educação em Saúde;  
f) interconsulta com outros profissionais da equipe e do NAS; visita domiciliar, construção de fluxos 

de atendimento e acolhimento;  
g) acompanhamento dos ACS;  

h) avaliação para identificação de escolares com necessidades em saúde bucal (considerando todos os 
níveis da Educação Básica - educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de 
jovens e adultos). 
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F) DA NÃO APROVAÇÃO DO PROJETO 
22º O projeto não será aprovado na observância de quaisquer dos itens abaixo: 

a) inexistência de Conselho Municipal de Saúde (CMS); 
b) falta da cópia da ata do CMS aprovando o projeto de credenciamento; 

c) população da área de abrangência acima do preconizado pela Portaria MS/GM nº 
2.488/2011 para ESF/ESB/ACS; 

d) não apresentação de projeto ou preenchimento incompleto do modelo de projeto (anexos A, 
B, C, D e E); 

g) inobservância de critérios epidemiológicos e sócio-demográficos na escolha do local para 
implantação da(s) ESF e/ou ESB; 

h) estrutura física da Unidade de Saúde da Família não compatível com o disposto na Portaria 
GM/MS nº 2.488/2011 e com as normas da RDC nº 50; 
i) no caso de NASF, também quando não estiver de acordo com o estabelecido nas Portarias GM/MS 
nº 2488/2011 e GM/MS nº 3.124/2012. 

 


