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INFORMES  
 
1.1 Ofício Circular Nº 1/2018/COGPAB/DAB/SAS/MS – Assunto: Prazo para implementação das Notas Técnicas 404 e 
405/2018, referente à solicitação de credenciamento de equipes de saúde que atuam na Atenção Básica e à solicitação de 
crédito rotativo  
Email enviado para divulgação à Secretaria Executiva da CIR, ao Núcleo Regional de Saúde – NRS e COSEMS. 
 
1.2  SAFTEC/DASF: de 01 a 31/07/2018, os municípios podem pleitear, junto à Secretaria Executiva da CIB, mudança da 
forma de repasse da contrapartida federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme Resolução CIB 
Nº 255/2017.  
O técnico da SAFTEC/DASF, Marcelo, informou que os municípios podem pleitear a mudança, sendo interessante o 
gestor falar com o técnico da Assistência Farmaceutica para avaliar a melhor forma de gestão. Hoje, apenas cerca de 170 
municípios estão sob gestão estadual. 
 
Nanci Salles apresentou e colocou em apreciação a ratificação das resoluções ad referendum, com o questionamento de 
Odilon Rocha: se havia a deliberação da CIB em relação às resoluções para convênio e com a explicação de Stela Souza 
de que tinha sido aprovado em CIB, a inclusão de resoluções de convênios para não perderem os prazos, e de Nanci 
Salles, explicando o fluxo de encaminhamento de pleitos de propostas de convênios e de Emenda Parlamentar por recurso 
federal (MS), sem a necessidade de passar pela CIR, sendo suficiente o envio de Ofício do gestor, proposta da EP, junto 
com a diligência do MS, tanto para municípios como para o Estado. 
Odilon Rocha: solicitou ainda que as resoluções ad referendum de TRS fossem disponibilizadas aos membros da CIB, 
para conhecimento. 

1.3  Secretaria Executiva da CIB informa que se encontra disponível no site da CIB o Relatório de Atividades da CIB de 
2017; 
 
1.4  Conselheiro Marcos Antônio Almeida Sampaio, do CES: informe sobre a Educação Permanente para Conselheiros 
(as) de Saúde – o Conselheiro solicitou a suspensão do informe para momento mais oportuno. 
 

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

 

CREDENCIAMENTO ESPECIFICAÇÃO MUNICÍPIO CIR RESOLUÇÃO 
CIB 

NASF – Núcleo de 
Apoio à Saúde da 
Família 

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

Piritiba Jacobina 

149/2018 

 

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
01 Terapeuta Ocupacional (30h), 01 Nutricionista 
(40h), 01 Psicólogo (30h), 01 Farmacêutico (30h), 01 
Fisioterapeuta (30h) e 01 Fonoaudiólogo (30h), 
totalizando carga horária de 200 horas. 

Amargosa Santo Antônio 
de Jesus 



 

Alteração de composição e carga horária da Equipe de 
NASF Tipo I, passando a ficar da seguinte forma: 
01 Fisioterapeuta (30h), 01 Fonoaudiólogo (20h), 01 
Assistente Social (30h), 01 Psicólogo (40h), 01 
Profissional de Educação Física (40h) e 01 
Nutricionista (40h), totalizando carga horária de 200 
horas. 

Valença Valença 

150/2018 

 

Alteração de composição e carga horária da Equipe de 
NASF Tipo I, passando a ficar da seguinte forma: 
01 Fisioterapeuta (30h), 01 Psicólogo (40h), 01 
Nutricionista (40h), 01 Fonoaudiólogo (40h), 01 
Assistente Social (30h), e 01 Terapeuta Ocupacional, 
totalizando carga horária de 210 horas.  

Camamu Valença 

ESB – Equipe de 
Saúde Bucal 

01 ESB Modalidade I, vinculada à ESF I Rita 
Rodrigues de Araújo. Wanderley Barreiras 

151/2018 
 01 ESB Modalidade I, vinculada à USF Colônia II. Una Ilhéus 

 01 ESB Modalidade I, vinculada à ESF Mucambo  Itaparica Salvador 

 
02 ESB Modalidade I, vinculadas às USF Bolívia III e 
Vila Operária. Valença Valença 

 22 ESB Modalidade I, vinculadas à  Salvador Salvador 
ESF – Equipe de 
Saúde da Família 01 ESF Modalidade I, na USF Colônia II. Una Ilhéus 152/2018 

 
02 ESF Modalidade II, nas USF Bolívia III e Vila 
Operária. Valença Valença 

Aprovado também o NASF tipo I de Terra Nova – documentação enviada hoje para a CIB – resolução a ser 
publicada posteriormente após checagem de documentação. 

 
1.2 Implantação de CEO Tipo I no Município de São Francisco do Conde e CEO Tipo III no Município de Barreiras e 

CEO Tipo I de Santo Amaro. APROVADO. Resoluções CIB NOS 153, 154 e 155/2018. 
 
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 

Salvador Hospital Universitário Professor 
Edgard Santos – HUPES  0003816 15.180.714/0002-87 

04 Leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva Adulto 

Tipo III 
Aprovado – RESOLUÇÃO CIB Nº 156/2018. 
 

Ana Paula Andrade esclareceu a Stela Souza que são leitos novos que estão em funcionamento há 3 meses, mas sem 
habilitação, perfazendo um total de 20 leitos de UTI Tipo III, desses, 10 são regulados. 
 

PACTUAÇÃO 
 
1. GRUPO CONDUTOR DE REDES: 
1.1 Aprovação de assuntos referentes às Redes Temáticas. 

 Inclusão da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus no PER-SUS: 
Alcina Romero relatou que o MS havia aberto para a possibilidade de inclusão de propostas e o Município fez o pleito, 
sendo aprovado na CIR, tratando-se de acelerador linear e foi aceito pelo MS. 
Elisângela (SMS de Ilhéus) referiu que já havia sido aprovado na CIB UNACON para Ilhéus no Plano de Atenção ao 
Câncer em 2016, com a radioterapia para toda a região de Itabuna e Ilhéus, e agora tinha reiterado pedido em CIR, depois 
o pleito encaminhado ao MS e necessitando da aprovação agora na CIB, sendo o prazo para os pleitos serem aprovados e 
encaminhados até 25 de junho. APROVADO. Resolução CIB Nº 157/2018 
 

 Aditivo no PAR da Rede Cegonha da Região Metropolitana de Salvador: Leitos GAR e Neonatais: 
Liliane Mascarenhas – falou da necessidade de fazerem ajuste na Rede Cegonha: leito GAR, UTIN, UCINCo, UCINCa 
na Maternidade José Maria Magalhães. A proposta: desabilitar 18 leitos de UTIN, habilitar 18 leitos em UCINCo, 20 
leitos de UCINCa, e qualificar 10 leitos de UTIN. Resolução a ser publicada. 
 

 Exame de Teste de Gravidez:  
 



Liliane Mascarenhas referiu que em 2013 o repasse era feito para o Estado e em 2015 tinha havido a suspensão do 
repasse, em 2017 o MS fez o repasse para os municípios, por meio da Atenção Básica, e este ano mantiveram essa mesma 
condição, porém solicitam aprovação da CIB, ficando acordado em discussão no GCE e COSEMS:  

1- solicitar por ofício CIB ao MS instrutivo de Registro de Preço; 
2- publicar resolução CIB em acordo com o repasse do MS aos municípios, porém por meio de estimativa de 

gestantes e não de dados do SISPRENATAL. 
Cássio Garcia: acrescentou: qualificação ou orientação dos gestores para adesão a ata de registro de preços não atrelado 
ao SISPRENATAL.  
 

 Situação da Influenza no Estado da Bahia: vacinação e manejo para H1N1: 
Ramon Saavedra: apresentou a situação da Influenza inicialmente tratando sobre as características do Vírus H1N1, 
trazendo a distribuição dos casos e óbitos por síndrome respiratória aguda – SRAG, segundo região de residência 2008-
2012 e unidade federativa, sendo a Bahia o Estado com segundo maior número de casos e número considerável de óbitos 
(22). Falou que o Estado não tem atingido a meta para vacinação H1N1 (assim como várias outras doenças imuno-
preveníveis) e que a letalidade esse ano está maior do que no ano da pandemia por H1N1(2009). Referiu que os mais 
acometidos com os casos são públicos que poderiam estar cobertos com a vacina: a faixa etária dos óbitos foi de 59,1% 
em >5 anos ou <60 anos, 18,6% inoportuna; coleta laboratorial – 21,8% não realizaram coleta, 18,6% inoportuna e uso do 
Tamiflu – 20,6% não fez uso, 57,5% inoportunos. E mencionou ações que vêm sendo realizadas pelo estado de 
qualificação de profissionais da rede e não houve desabastecimento da vacina e do Tamiflu e reiterou que o pleito do 
medicamento se dá pelo registro pelo SIGAF.  
Stela Souza – enfatizou a necessidade de fazerem um acompanhamento mais de perto da situação. 
 

2. APG: 
2.1 Pactuação do processo de planejamento regional integrado visando à redefinição da Resolução CIT Nº 37, de 
22/03/2018. 
Stela Souza falou que se trata de pauta da APG e COSEMS. 
Joana Molesini ressaltou que, para a compreensão da Resolução CIT nº 37/2018, seria necessária a compreensão da 
Portaria 4079 e da Resolução CIT nº 23/2017. Para tanto se fazia necessário definir o conceito de Rede de Atenção à 
Saúde, definição das macrorregiões de saúde, processo de planejamento, análise de situação de saúde, redesenho das 
macrorregiões, conforme apresentação em slides. Apresentou o Cronograma proposto, concentrado e desconcentrado: 
Momento concentrado – primeira ação: definir o conceito de região de saúde; reuniões internas do estado e COSEMS e 
posteriormente realizar alinhamento entre as partes, em julho. Segunda ação: definir diretrizes para o planejamento 
regional integrado  (oficinas internas SESAB, COSEMS e reunião entre as partes, em agosto 2018); elaborar documento 
para orientar o processo de planejamento (grupos técnicos da SESAB e COSEMS) até setembro de 2018); definir as 
macrorregiões de saúde/redesenho das macrorregiões.  
Momento desconcentrado – processo de planejamento: análise de situação de saúde, produto até novembro de 2018; 
oficinas com técnicos e secretários municipais; processo de planejamento: modelagem das redes de atenção à saúde; 
processo de planejamento: programação das ações e serviços de saúde; processo de planejamento: definição de recursos 
financeiros; formar comitês executivos de governança.  
Stela Souza historiou o processo, referindo discussões com o CONASS e CONASEMS e falou da proposição do comitê 
no sentido de fazer o monitoramento e continuaria cabendo a governança regional à CIR.  
Sara Carvalho (MS), referiu que a Resolução CIT traz um prazo de 90 dias para discussão do planejamento regional e 
definição das macrorregiões e questionou em que momento o MS participaria do processo. 
Marcos (CES) ponderou a inserção do Controle Social nesse processo.  
Stela Souza falou da possibilidade da inserção do CES no Comitê, que ainda não tinha sido discutido e comentou que a 
resolução trata do comitê de governança, mas não explicita sua representação.  
Cássio Garcia reafirmou a inclusão do CES no Comitê e dariam retorno dessa participação no momento certo.  
Stela Souza – até a próxima CIT, dia 26/6, a nota técnica estaria pronta, e a defesa da Bahia: não acabarem as CIR, 
diferenciando os espaços: CIR – espaço de delibração; CEG – monitoramento e acompanhamento, mas não deliberação.  
Marta Rejane sugeriu pactuar no cronograma o mês de fevereiro também, na modelagem das redes de atenção para 
realização das oficinas com municípios. 
Stela Souza colocou três questionamentos nesta reunião: do COSEMS, do MS e do CES. Assim como a nota técnica 
sairia até 26 de junho, sugeriu que fosse feito o cronograma com a ação, produto, prazo e a partir disso alinhar a 
metodologias e participantes. Foi aprovado Cronograma, retirando a coluna metodologia e participantes.  
 

Stela Souza referiu que há 3 meses de atraso do repasse do PSF e do SAMU e que o Estado atualizaria PSF em julho e 
SAMU em agosto. Sobre a situação de glaucoma: mencionou a Portaria  que trata da atualização do percentual do repasse 
da Bahia para 3%. E assim o MS repassaria 16 milhões de reais. Sugestão: fazer uma resolução ao MS pedindo para 
reforçar o pedido de utilização do parâmetro de 3%.  
Chamou a atenção para a próxima reunião da CIB, de julho, com pauta única para discussão da PPI, nos dois turnos   
  

PRÓXIMA REUNIÃO 19/07/2018 (QUINTA-FEIRA) –  manhã e tarde 
 


