
                                                                                                                        
__________________________________________________________________________ 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 
CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 
 
 
RESUMO DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB  
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INFORMES  
 
1.1  AUDITORIA SUS/BA informa que, após auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Dias D’Ávila, 
disponibilizará link do relatório, despacho e publicação no DOE de 12/01/2018, constante no processo nº 
0300160349631, referente à auditoria nº 3859, para conhecimento; 
 
1.2  Ofício Circular nº 1/2018/CIT/DAI/SE/MS – Assunto: Resolução CIT nº 37, de 22/03/2018 – Planejamento Regional 
Integrado e a organização de macrorregiões de saúde; 
 
1.3 SAFTEC/DASF informa sobre situação dos repasses de contrapartida federal da Assistência Farmacêutica Básica para 
municípios do Estado da Bahia: Foram identificados repasses da contrapartida federal pelo FNS inferiores ao devido para 
96 municípios baianos correspondente às competências de agosto a dezembro de 2017; No mês de março de 2018, o FNS 
regularizou os repasses, sanando todas as pendências financeiras apontadas. A parcela paga no de mês março se refere à 
competência janeiro/2018, acrescida das diferenças financeiras ocorridas no exercício de 2017, no período de agosto a 
dezembro de 2017. No mês de abril de 2018 foi repassada aos municípios pelo FNS a segunda competência de 2018 
(fevereiro/2018) de acordo com o valor devido. 
 
1.4 Situação da contratação de cirurgiões pediátricos no Estado da Bahia – Secretário Fábio: falou da denúncia pelo 
Ministério Público e Tribunal de Contas da  empresa responsável pela terceirização dos cirurgiões pediátricos (Núcleo de 
Cirurgiões Pediátricos da Bahia) de possuir na sua constituição profissionais servidores do estado. Acrescentou que esta 
empresa deveria ou rescindir o contrato, ou retirar da sua constituição os cirurgiões pediátricos, ou excluir os profissionais 
servidores da prestação de serviços para o estado. Foi aberto novo processo de licitação e esta empresa declarada na 
semana retrasada como vencedora, pois tinham aberto outra empresa para poder disputar a licitação do estado sem os 
servidores cirurgiões pediátricos, mas não concordaram com os termos do contrato devido a necessidade do pediatra 
prestar serviço de forma física e não remota, por mecanismo de sobreaviso e depois por conta do valor do contrato, se 
colocou contrária ao processo. Tinham chegado a um impasse, pois ao vencerem tinham excluído outras empresas de 
participar, então tinham feito a denúncia aos órgãos de controle para que a empresa fosse responsabilizada pela 
desassistência, inclusive para o CREMEB e tinham iniciado negociações, tanto com empresas de fora da Bahia como de 
empresas da Bahia, para poderem garantir a assistência às crianças. E ao longo dessa e da próxima estarão sendo tomadas 
providências.  
 
1.5 Sobre o Hospital Alaíde Costa disse que houve denúncia sobre modelo de contratação, assim, o Estado rompeu então 
o contrato, o imóvel e o andar onde funcionava a UPA de Escada tinha sido completamente reformado e no próximo mês 
deverá ser reaberto como um centro de hemodiálise, capaz de absorver duzentos e quarenta pacientes e com isso iriam 
desospitalizar duzentos e seis renais crônicos que hoje moram nos hospitais do estado.  
   
1.6 Situação da PPI – Cássio Garcia: todas as oficinas da PPI foram finalizadas, tendo sido feitas várias solicitações de 
ajustes. 
Stela Souza – referiu reunião a ser feita com o GT-PPI para alinhamento e acreditava não ser possível antes de junho. 
Falou também sobre o corte/suspensão de atendimento de pacientes de glaucoma – ainda estão em processo de 
levantamento junto aos municípios e que tinha solicitado prorrogação do prazo junto ao MP. 
Foi apresentada nota informativa do COSEMS, com a situação do glaucoma por região de saúde, com o quantitativo de 
municípios que não informaram sobre a situação (113 municípios silenciosos). Prazo estipulado – 24 de abril para receber 
produtos dos municípios e encaminhar dia 25 ao MPE. 
Rogério Quiróz – esclareceu que a importância do levantamento foi o fato de ter sido apontado que a Bahia estaria fora 
da curva, levando-se em consideração a prevalência da doença sobre da população. Segundo ele, se tivesse realmente 
cento e setenta mil pessoas significariam que a Bahia não esta fora da curva, pois a doutrina estimava que 1 a 2% da 
população apresentava glaucoma, sendo que a parte afrodescendente predominante na Bahia poderia chegar de três a 



quatro vezes aquele percentual. Portanto o levantamento não indicou que o estado estava fora da curva e apesar dos 
relatos de fraude precisava ser apurado pela polícia, sendo assim, se o recadastramento fosse feito os casos de fraude 
seriam encaminhados para apuração devida. Referiu está elaborando nota técnica aos colegas que devia ser lançada 
amanhã ou depois, orientando para que o Ministério Público federal fosse provocado por conta dessa omissão e desse 
problema causado exclusivamente pelo ente federal nos casos de ações civis, pois acredita que se trata de um caso de 
inquérito policial e o MS não poderia linealizar a situação, devendo se tratar caso a caso. 
 
1.7 Secretário Fábio – Falou da situação da AD – no estado hoje não estão atendendo à real necessidade de atendimentos 
dos usuários (cobertura 24 horas). Informou que a partir do dia 25 de abril venceria o contrato da FESF e imediatamente 
as empresas que se credenciarem até lá assumiriam os mais de trezentos pacientes que estavam sendo atendidos pela 
Fundação em toda Bahia e caso a mesma se interessasse poderia entrar no credenciamento e continuar assumindo o que 
hoje ela faz e outra empresa cobriria as demais ações. Afirmou que o Estado passaria a atender em casa pacientes que 
atualmente se encontravam nos hospitais necessitando de internação 24h, oxigenoterapia e ventilação mecânica 
domiciliar, tanto crianças quanto adultos. Informou também que a previsão era triplicar o número de pacientes em regime 
de internação e atendimento domiciliar, gerando economicidade para o Estado. 
1.8 Secretário Fábio – Informou sobre a Política Estadual de Atenção Integral ao Paciente Portador de Pé Diabético –
esteve em Cuba com o Governador, onde o programa do país foi responsável por praticamente zerar as amputações no 
território inteiro, portanto foi pensado em levar o modelo para a Bahia. Relatou também que na semana anterior eles 
trouxeram o coordenador do programa de Cuba, onde o mesmo passou dois dias com os representes da Bahia fazendo um 
seminário para desenvolver o Plano Estadual Baiano. Informou em seguida que a política tinha sido rascunhada, seria 
discutida na CIB e a previsão era que cada município com mais de vinte mil habitantes teria uma sala de pé diabético 
como referência. Esclareceu que a sala teria uma pia baixinha para realizar a higienização dos pés, haveria também 
treinamento das enfermeiras e dos médicos para fazer o curativo das feridas e os pacientes seriam encaminhados para as 
instâncias superiores para tratamento da ferida que não fechasse, por motivo de insuficiência vascular ou por uma 
infecção que não estivesse cedendo ao antibiótico. Pontuou dizendo que as salas dos municípios deveriam matriciar todas 
as demais Unidades Básicas de Saúde para rastrear pacientes com risco aumentado de desenvolver feridas ou que já 
tivessem feridas para que fosse possível tratar precocemente, ou seja, a idéia seria que todas as Unidades Básicas de 
Saúde do Estado colocassem como parte da sua estrutura de avaliação a pesquisa de lesões nos pés que precisassem de 
atenção. Caso houvesse alguma lesão seria encaminhado para a sala de referência municipal e se a lesão não fosse 
resolvida na mesma, as quatro policlínicas estaduais inauguradas, as quatro que iriam inaugurar e as dez em construção, 
teriam salas de referência macrorregionais e cada uma receberia a demanda não resolvida pela sala de pé diabético 
municipal para tentar resolver. Esclareceu que se as policlínicas não resolvessem, os pacientes seriam direcionados para o 
centro de feridas construído pela SESAB no município de Salvador, localizado no Parque Solar Boa Vista. Afirmou que o 
Centro de Feridas iria identificar a causa da ferida, como por exemplo, se a mesma fosse uma úlcera varicosa ou uma 
insuficiência vascular que precisasse fazer uma angioplastia ou uma infecção, para encaminhar para os hospitais e realizar 
o tratamento endovascular, se coubesse, ou até se fosse o caso de uma oclusão arterial precisando revascularizar, podendo 
ser encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, bem como para o Hospital Geral Roberto Santos e Hospital 
Ana Nery. Colocou que a SESAB estruturou desde a Atenção Básica do início no posto satélite do município até o 
tratamento endovascular nos hospitais de referência com o objetivo de reduzir ao mínimo as amputações que atualmente 
acontecem em todo estado da Bahia e causam imenso sofrimento que a população de diabéticos.  
 
O Secretário deu posse à nova gestora de Salvador, Maria Lucimar Alves de Lira Rocha.   
 
1.6  Foram publicadas as seguintes Resoluções ad referendum: 

 

Resolução Publicada no DOE Assunto 

063/2018 17/03/2018 

Aprova ad referendum a Proposta nº 11323301000/1170-10, Emenda Parlamentar 
nº 13550002, para aquisição de equipamento e material permanente (RX) e 
implantação do serviço de radiologia na Maternidade Dep. Jose Carlos Araujo- 
CNES nº 3246558 no município de Bonito.   

076/2018 04/04/2018 Aprova ad referendum o remanejamento do Teto de Terapia Renal Substitutiva – 
TRS do Estado e dos municípios, a partir da competência Março/2018. 

077/2018 04/04/2018 

Aprova ad referendum a Proposta de convênio nº 915178/18-012, para aquisição 
de equipamento e material permanente e implantação do serviço de ressonância 
nuclear magnética – CNES nº 2802104, localizado no Hospital Santo Antonio, no 
município de Salvador.   

078/2018 04/04/2018 
Aprova Ad de referendum a ampliação da frota do SAMU Regional de Teixeira de 
Freitas que contempla o município de Nova Viçosa com Unidade de Suporte 
Avançado – USA. 

079/2018 06/04/2018 Aprova ad referendum a Proposta nº 11573.200000/1180-01 e Emenda 
Parlamentar nº 27460002, para aquisição de equipamento e material permanente e 



implantação do serviço (RX) radiologia no Hospital Maternidade Milton Pamponet 
Ribeiro.   

080/2018 05/04/2018 

Aprova ad referendum a Proposta nº 13838688000/1180-02 e Emenda Parlamentar 
nº 13550002, para aquisição de equipamento e material permanente e implantação 
do serviço de oftalmologia, localizado no CEMI – Centro de Especialidades 
Médicas de Itaparica no município de Itaparica.   

081/2018 06/04/2018 

Aprova ad referendum a Proposta nº 10657240000/1180-03 e Emenda Parlamentar 
nº 34870013 para aquisição de equipamento e material permanente aparelho de 
ultrassonografia para ampliação do serviço, localizado no Hospital Municipal de 
Ipirá, no município de Ipirá.   

083/2018 13/04/2018 
Aprova ad referendum a Proposta nº 905816/18-001, Emenda Parlamentar nº 
35640025, para reforma de unidade de atenção especializada em saúde – Hospital 
Geral Clériston Andrade, no município de Feira de Santana. 

084/2018 14/04/2018 

Aprova ad referendum a Proposta nº 10535009000/1180-03, Emenda Parlamentar 
nº 34770015, para aquisição de equipamento e material permanente (RX) e 
implantação do serviço de radiologia no Hospital Santo Antônio - CNES nº 
2557088 no município de Mortugaba.   

085/2018 14/04/2018 
Aprova ad referendum a Proposta de convênio nº 915178/18-012, para construção 
de Centro de Atenção Especializado com Laboratório de Análises Clínicas, no 
município de São Domingos.   

086/2018 17/04/2018 

Aprova ad referendum as Propostas nos 915180/18-001 e 915180/18-002 para 
aquisição dos equipamentos e materiais permanentes aparelho de tomografia e 
aparelho de ultrassonografia para ampliação do serviço, localizado no Hospital 
Liga Bahiana Contra o Câncer no município de Salvador. 

087/2018 17/04/2018 

Aprova ad referendum a Proposta no 12244652000/1180-06 para aquisição dos 
equipamentos e materiais permanentes para unidade de atenção especializada em 
saúde do Hospital Municipal Deputado Luis Eduardo Magalhães no município de 
Cândido Sales. 

089/2018 18/04/2018 Aprova ad referendum a Proposta de convênio nº 911170/18-001 para ampliação 
do Hospital Municipal Dr. José Borba, no município de Santa Maria da Vitória.   

090/2018 19/04/2018 

Aprova ad referendum a Proposta no 11996804000/1180-01 e Emendas nº 
30620004 e 36940014 para aquisição dos equipamentos e materiais permanentes 
para unidade de atenção especializada em saúde do Hospital Municipal Dr. João 
Borges de Cerqueira no município de Santo Estevão. 

091/2018 19/04/2018 Aprova ad referendum a Proposta de convênio nº 911747/18-002 para ampliação 
da unidade de saúde Hospitalar de Carinhanha, no município de Carinhanha. 

 
HOMOLOGAÇÃO 

 
 
1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE – SAIS/DAB/DAE e CIR: 
1.1 Credenciamentos:  

 

CREDENCIAMENTO ESPECIFICAÇÃO MUNICÍPIO CIR RESOLUÇÃO 

NASF – Núcleo de 
Apoio à Saúde da 
Família 

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
01 Nutricionista (30h), 01 Fisioterapeuta (30h), 
01 Fonoaudiólogo (20h), 01 Educador Físico 
(30h), 01 Psicólogo (30h), 01 Assistente Social 
(30h) e 01 Farmacêutico (30h), totalizando 
carga horária de 200 horas. 

Heliópolis Alagoinhas 

092/2018 

 

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
02 Fisioterapeutas (30h e 20h), 01 Psicólogo 
(30h), 01 Farmacêutico (30h), 01 Educador 
Físico (30h), 01 Assistente Social (30h) e 01 
Nutricionista (30h), totalizando carga horária 
de 200 horas. 

Santo Estevão Feira de 
Santana 

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
01 Psicólogo (40h), 02 Fisioterapeutas (30h 
cada), 01 Assistente Social (30h), 01 
Nutricionista (40h) e 01 Educador Físico (40h), 

Angical Barreiras 



totalizando carga horária de 210 horas. 
01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
01 Professor de Educação Física (40h), 01 
Nutricionista (40h), 01 Psicólogo (40h), 01 
Sanitarista (40h) e 01 Farmacêutico (40h), 
totalizando carga horária de 200 horas. 

Tanhaçu Brumado 

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
03 Fisioterapeutas (30h cada), 01 Educador 
Físico (30h), 01 Nutricionista (30h), 01 
Psicólogo (30h) e 01 Assistente Social (30h), 
totalizando carga horária de 210 horas. 

Ubaitaba Itabuna 

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
02 Psicólogos (20h cada), 02 Nutricionistas 
(20h cada), 02 Educadores Físicos (20h cada), 
02 Fisioterapeutas (20h cada), 01 
Psicopedagogo (20h), 01 Fonoaudiólogo (20h) 
e 01 Assistente Social (20h), totalizando carga 
horária de 220 horas. 

Ibicaraí Itabuna 

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
02 Fisioterapeutas (30h cada), 01 Psicólogo 
(40h), 01 Nutricionista (40h), 01 Assistente 
Social (30h) e 01 Educador Físico (40h), 
totalizando carga horária de 210 horas. 

Ituaçu Brumado 

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
01 Nutricionista (40h), 01 Fonoaudiólogo 
(40h), 01 Psicólogo (40h), 01 Fisioterapeuta 
(30h), 01 Educador Físico (20h) e 01 Assistente 
Social (30h) e totalizando carga horária de 200 
horas. 

Pindaí Guanambi 

01 NASF Tipo I, vinculado à USF São João 
Batista, com a seguinte composição: 
01 Nutricionista (40h), 01 Psicólogo (40h), 01 
Assistente Social (30h), 01 Fisioterapeuta 
(30h), 02 Educadores Físicos (40h cada) e 01 
Fonoaudiólogo (30h), totalizando carga horária 
de 250 horas. 

Eunápolis Porto 
Seguro 

01 NASF Tipo I, vinculado à USF Lourdes 
Seixas, com a seguinte composição: 
01 Nutricionista (40h), 01 Psicólogo (40h), 01 
Assistente Social (30h), 01 Fisioterapeuta 
(30h), 02 Educadores Físicos (40h cada) e 01 
Fonoaudiólogo (30h), totalizando carga horária 
de 250 horas. 

Eunápolis Porto 
Seguro 

01 NASF Tipo I, vinculado à USF Antônio 
Lima, com a seguinte composição: 
01 Nutricionista (40h), 01 Psicólogo (40h), 01 
Assistente Social (30h), 01 Fisioterapeuta 
(30h), 01 Farmacêutico (40h) e 01 
Fonoaudiólogo (30h), totalizando carga horária 
de 210 horas. 

Eunápolis Porto 
Seguro 

Alteração de modalidade de NASF Tipo II para 
NASF Tipo I, passando a ficar com a seguinte 
composição: 
02 Fisioterapeutas (30h cada), 01 Psicólogo 
(40h), 01 Nutricionista (40h), 01 Ginecologista 
(20h), 01 Fonoaudiólogo (20h) e 01 Educador 
Físico (20h), totalizando carga horária de 200 
horas. 

Guajeru Brumado 093/2018 

Alteração de composição e carga horária da 
Equipe de NASF Tipo I, passando a ficar da Cansanção Serrinha  

094/2018 



seguinte forma: 
02 Nutricionistas (20h cada), 02 Fisioterapeutas 
(20h cada), 01 Fonoaudiólogo (30h), 01 
Assistente Social (30h), 02 Psicólogos (20h 
cada) e 01 Educador Físico (20h), totalizando 
carga horária de 200 horas. 
Alteração de composição da Equipe de NASF 
Tipo I, passando a ficar da seguinte forma:  
01 Assistente Social (30h), 01 Fisioterapeuta 
(30h), 01 Fonoaudiólogo (40h), 01 
Nutricionista (40h), 01 Educador Físico (20h) e 
01 Psicólogo (40h), totalizando carga horária de 
200 horas. 

Pojuca Camaçari 095/2018 

ESB – Equipe de Saúde 
Bucal 

01 ESB Modalidade I, vinculada à USF Josefa 
Agda de Jesus. 

Brotas de 
Macaúbas Ibotirama 

096/2018 

01 ESB Modalidade I, vinculada à USF Sede II. Tanhaçu Brumado 
01 ESB Modalidade I, vinculada à USF 
Florentina Miranda Rocha. Souto Soares Seabra 

01 ESB Modalidade I, vinculada à USF Maria 
Missias dos Anjos. Iraquara Seabra 

02 ESB Modalidade I, vinculada às USF Alto 
do Cajueiro e Herminio Barbosa da Silva.  Lençóis Seabra 

02 ESB Modalidade I, vinculada às USF Ponta 
de Areia e Centro. Caravelas Teixeira de 

Freitas 
04 ESB Modalidade I, vinculada às ESF 
Fátima, Melancia, Baixa da Candeia e Torre. Nova Soure Alagoinhas 

08 ESB Modalidade I, vinculada às ESF Parque 
da Renovação, Pequi V, Pequi VI, Mario Meira 
Amorim, Dinah Borges III, Antares, Centro I e 
Centro II.  

Eunápolis Porto 
Seguro 

ESF – Equipe de Saúde 
da Família 

01 ESF Modalidade I, na USF José Barbosa 
Campos. 

Brotas de 
Macaúbas Ibotirama 

097/2018 

 01 ESF Modalidade I, na USF Pedrinhas. Ibiassucê Guanambi 

 01 ESF Modalidade I, na USF do Curral 
Queimado Rio do Pires Brumado 

 
05 ESF Modalidade I, nas USF Dinah Borges 
III, Centro I, Centro II, Parque da Renovação e 
Antares. 

Eunápolis Porto 
Seguro 

 
Os Credenciamentos abaixo foram retirados de pauta, por solicitação da CIR de Ribeira do Pombal: 
 

CREDENCIAMENTO ESPECIFICAÇÃO MUNICÍPIO CIR 

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família 

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
01 Fisioterapeuta (30h), 01 Assistente Social 
(30h), 01 Psicólogo (30h), 01 Educador 
Físico (30h), 01 Médico Psiquiatra (20h), 01 
Nutricionista (30h) e 01 Fonoaudiólogo 
(30h), totalizando carga horária de 200 horas. 

Sítio do 
Quinto Alagoinhas 

ESB – Equipe de Saúde Bucal 03 ESB Modalidade I, vinculada às ESF José 
Aciole Dias, Tingui e do Razinho.  

Sítio do 
Quinto Alagoinhas 

 
1.2 Projeto de implantação do Serviço de Atenção Domiciliar no município de São Sebastião do Passé – Resolução CIB 
nº 100/2018. 
1.3 Implantação da UPA do município de Remanso - Resolução CIB nº 098/2018. 

 
2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – SUREGS/DICON: 
2.1 Habilitação/credenciamento das unidades abaixo relacionadas: 
MUNICÍPIO UNIDADE CNES CNPJ HABILITAÇÃO RESOLUÇÃO 

Salvador Hospital Geral 
Roberto Santos 0003859 13.937.131/0053-72 Centro de Referência de 

Alta Complexidade em 
APROVADO EM 

RESOLUÇÃO CIB 



Neurologia/Neurocirurgia 176/2017 – 
RETIRADO DE 

PAUTA 

Mutuípe CAPS I de 
Mutuípe 7857055 13.827.035/0001-40 CAPS I Nº 099/2018 

 
PACTUAÇÃO 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CIÊNCIA E TECNOLOGIAS EM SAÚDE – 
SAFTEC: 
 
1.1 Ampliação do público alvo de dispensação de repelentes fornecidos pelo governo federal às gestantes – Resolução  
CIB Nº 117/2018. 
1.2 Mudança da forma de repasse do recurso federal referente à contrapartida da Assistência Farmacêutica Básica do 
município de Licínio de Almeida, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde – Resolução CIB nº 
101/2018 
 
 

2. GASEC/COSEMS: 
2.1 Alteração da Resolução CIB Nº 053/2016 – necessidade de corrigir a referida resolução, em função de alguns 
municípios terem assumido comando único mais recentemente, para o desconto do CONASEMS passar a  ser feito 
diretamente nos tetos dos mesmos. Resolução CIB a publicar. 
 
3. GRUPO CONDUTOR DE REDES: 
 
3.1 Aprovação de assuntos referentes às Redes Temáticas: 

Solicitação de habilitação do Hospital da Mulher, CNES 0003778, como Unidade de Alta Complexidade em 
Oncologia com Serviço de Radioterapia - Aprovação do UNACON do Hospital da Mulher, sem radioterapia; 
Resoluções CIB nº 103, 104 e 105/2018. 
Ofício MPF nº 189/2018 – Oncologia. 

 Convocação dos sete executores para reunião com COSEMS e DAE para resposta ao Ofício do MPF, sexta-feira pela 
manhã.  
Pactuação de roteiro de monitoramento para uso nas CIR junto aos serviços da rede.  
Apresentação do cronograma de reuniões do GT de oncologia. 

 
 Apresentação de estudo de execução físico orçamentária das unidades de Assistência de Alta Complexidade 
Cardiovascular e Proposta de reorganização da Rede de Atenção Cardiovascular - 

Alinhamento pelo GT para proposições, composto por: SMS SSA (Irene e Marta), DGRP GD (Alex Miranda), Alex (de 
Conquista), DAE, COSEMS (representante a definir).  

 
Informe referente ao I Encontro de Atualização dos Planos de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências: 
Encontro para discussão dos Planos Regionais da Rede de Urgência e Emergência. 
Composição referida por Regina: representante do NRS, membros efetivos, COSEMS, Complexo Regulador e gestores 
de municípios onde tem CR do SAMU. 
GT para discussão das regiões de saúde e planejamento regional. 
 
Rede Cegonha: 
Alinhamento dos estudos do GT e COSEMS; 
Traçar cronograma das ações para atuação nas regiões frente à Rede Cegonha; 
Reunião com GT e COSEMS para apresentação de proposição mais efetiva na próxima reunião do GCE. 

 
4. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – SUREGS: 
 

4.1 Cirurgias Eletivas; Resolução CIB nº 102/2018 que aprova nova Tabela de Valores Diferenciados da Tabela 
Unificada do SUS para procedimentos cirúrgicos eletivos das vias aéreas superiores e do pescoço. Ficou acordada nova 
reunião do GT de cirurgias eletivas para discutir sobre situação do recurso de cirurgias eletivas para os 
municípios que tiveram baixa execução.  
4.2 Revogação da Resolução CIB Nº 082/2018; Resolução CIB n. 121/2018. 
4.3 Comando Único dos seguintes municípios: Andorinha, Entre Rios, Itaparica, Mirangaba, Mucuri e Ponto Novo– 
Resoluções CIB nº 106, 107, 108, 109. 
 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 17/05/2018 (QUINTA-FEIRA) – 14 horas 



 


