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Aprova a relação de Indicadores de Saúde, por 

área temática, para a análise de situação de 

saúde das macrorregiões de saúde do estado da 

Bahia. 

 

A Comissão Intergestores Bipartite da Bahia – CIB, no uso das suas atribuições que lhe 

confere o inciso I do art. 14-A da Lei nº 8080, 19 de setembro de 1990 e tendo em vista o 

decidido na 283ª Reunião Ordinária, do dia 28 de janeiro de 2021, e considerando: 

 

A Resolução CIT nº 8, de 24 de novembro de 2016, que dispõe sobre o processo de 

pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, relacionados a 

prioridades nacionais em saúde; 

 

O Decreto nº 17.365, de 30 de janeiro de 2017, que altera o anexo único do Decreto nº 

16.192, de 08 de julho de 2015; 

 

A Resolução CIT nº 23, de 17 de agosto de 2017, que estabelece diretrizes para os processos 

de Regionalização, Planejamento Regional Integrado, elaborado de forma ascendente, e 

Governança das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS; 

 

A Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, publicada no 

Suplemento ao nº 190 do DOU de 3/10/2017, que dispõe sobre as redes temáticas de atenção 

à saúde, as redes de serviço de saúde e as redes de pesquisa em saúde do SUS; 

 

A Resolução CIT nº 37, de 22 de março de 2018, que dispõe sobre o processo de 

Planejamento Regional Integrado (PRI) e a Organização das Macrorregiões de Saúde; 

 

A Resolução CIB nº 167/2018, de 04 de julho de 2018, que aprova ad referendum o 

cronograma do processo de Planejamento Regional Integrado (PRI) e mantém a organização 

das Macrorregiões de Saúde do Estado da Bahia; 

 

O espaço regional ampliado, macrorregião, como referência para a alocação dos recursos 

financeiros dos entes federados, nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) de 

interesse regional;  

 

O Plano Estadual de Saúde (PES) 2020-2023 que apresenta a situação de saúde do estado da 

Bahia; e 
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A análise de situação de saúde como uma etapa do PRI, que define às necessidades de saúde 

da população da macrorregião e é referência para organização dos pontos de atenção e para a 

modelagem da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do território. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º Aprovar a relação de Indicadores de Saúde, por área temática, para a análise de 

situação de saúde das macrorregiões de saúde do estado da Bahia. conforme quadro, em 

Anexo I. 

 

Art. 2º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Salvador, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

Fábio Vilas-Boas Pinto 

Secretário Estadual da Saúde 

Coordenador da CIB/BA 

Stela dos Santos Souza 

Presidente do COSEMS/BA 

Coordenadora Adjunta da CIB/BA  
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO CIB Nº 018/2021 

 

Relação de Indicadores de acordo com áreas temáticas: 

 

ÁREA TEMÁTICA INDICADOR 

DOENÇAS 

INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIAS 

Infecciosas 

Número de casos e coeficiente de incidência da tuberculose 

de todas as formas e da forma pulmonar bacilífera (por 

100.000 habitantes); 

Coeficiente de Mortalidade de Tuberculose; 

Número de casos de AIDS e HIV; 

Número de Óbitos e coeficiente de mortalidade por Aids; 

Coeficiente de Incidência das Meningites Bacterianas 

(subdivididas) e virais; 

Coeficiente de Incidência de hepatites virais (por 100 mil 

habitantes), segundo agente etiológico e ano de 

notificação; 

Vetoriais 

Taxa de incidência Dengue, Zika, Chikugunha, Febre 

Amarela e Malária; 

Coeficiente de incidência e letalidade por Leishmaniose 

Visceral; 

GRAVIDEZ, PARTO E PUERPÉRIO 

Razão de mortalidade materna; 

Proporção de mortalidade materna segundo causas 

principais; 

Taxa de mortalidade infantil, segundo faixa etária; 

Proporção de mortalidade infantil segundo causas 

principais; 

Casos notificados de sífilis em gestantes e taxa de detecção 

(por 1.000 nascidos vivos); 

NEOPLASIAS 

Taxa de mortalidade por neoplasias em mulheres, segundo 

principais causas; 

Taxa de mortalidade por neoplasias em homens, segundo 

principais causas; 

DOENÇAS DO APARELHO 

CIRCULATÓRIO 

Taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, 

desagregando o infarto agudo miocárdio; 

DOENÇAS ENDÓCRINAS 

NUTRICIONAIS E METABÓLICAS 

Número de amputações de membro inferior com CID de 

diabete; 

Taxa de mortalidade prematura (< 70 anos), por doenças 

crônicas não transmissíveis selecionadas; 

CAUSAS EXTERNAS DE 

MORBIDADE E MORTALIDADE 

Taxa de mortalidade por causas externas, segundo 

circunstância da lesão; 

Taxa de internação por causas externas, desagregando 

acidente de trânsito (moto). 

 


