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CIB/BA 
256ª Reunião Ordinária da CIB – 02 de fevereiro de 2018  

 
INFORMES 

 

1.1 AUDITORIA SUS/BA informa que, após auditoria realizada nas Empresas abaixo, disponibilizará links do 
relatório, despacho e publicação no DOE: 
- CRV Serviços Médicos Especializados Ltda – ME, no município de Salvador, DOE de 05/10/2017, constantes no 
processo nº 0300160133264, referente à auditoria nº 3689, para conhecimento;  
- Empresa XIS – Serviços Médicos de Salvador Ltda – EPP, no município de Salvador, DOE de 05/10/2017, 
constantes no processo nº 0300160133272, referente à auditoria nº 3695, para conhecimento;  
- Empresa Nantes Serviços Médicos Ltda – ME, no município de Salvador, DOE de 19/10/2017, constantes no 
processo nº 0300160133299, referente à auditoria nº 3693, para conhecimento.   
 

1.2  SAFTEC: Informe sobre período de mudança da forma de repasse da contrapartida federal do CBAF: 
 – Recurso federal de medicamentos da Atenção Básica disponível para municípios – abertura do período para a 
repactuação do repasse do recurso da contrapartida federal para aquisição de medicamentos da Atenção Básica. 
Daniela Vitor (DASF) explicou: no dia primeiro é aberto o período para solicitação de mudança de pactuação e os 
interessados deveriam se reportar à CIB até 28 de fevereiro, conforme resolução aprovada no mês de dezembro.   

1.3  SAFTEC: Informe sobre participação do Estado da Bahia no Projeto de Cuidado Farmacêutico do 
Ministério da Saúde: 

 – A Bahia, junto com outros dois estados, São Paulo e Distrito Federal, com apoio do MS, iniciarão o projeto, com 
implantação do cuidado farmacêutico para os protocolos de hepatite C e artrite reumatóide em quatro unidades na 
Bahia: HUPES, CREASI, Farmácia de Componente Especializado e Núcleo Regional Sudoeste, de Vitória da 
Conquista. Objetivo de melhorar o estado do paciente, reduzir a morbi-mortalidade e os gastos com doenças.  

 

HOMOLOGAÇÕES 
 

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 

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

Teofilândia Serrinha 016/2018 

ESB – Equipe de 
Saúde Bucal 

02 ESB Modalidade I, vinculada às 
ESF Jiquiriçá e José Celestino dos 
Santos  

Maracás Ilhéus 

017/2018 
 

01 ESB Modalidade I, vinculada à 
ESF Abel Cornélio de Morais Filho Ibicuí Itapetinga 

 
01 ESB Modalidade I, vinculada à 
ESF São José do Colônia Itambé Itapetinga 

ESF – Equipe de 
Saúde da Família 

01 ESF Modalidade I, Marilélia 
Benício Santana Ibicuí Itapetinga 018/2018 
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1.2 Adesão ao Programa GraduaCEO – Brasil Sorridente, pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da 
Conquista e Faculdade Independente do Nordeste – Ponto aprovado. RESOLUÇÃO CIB Nº 019/2018. 
 

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

Jequié Hospital Santa Helena 2550555 34.128.330/0001-89 03 Leitos de UTI 
Adulto Tipo I 020/2018 

Brumado Hospital Municipal 
Professor Magalhães Neto  2386569 14.105.704/0001-33 10 Leitos de UTI 

Neonatal 021/2018 

Salvador Hospital Geral Ernesto 
Simões 0004073 13.937.131/0022-76 09 Leitos UTI 

Adulto Tipo II 022/2018 
 

APRESENTAÇÕES 
 
1. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP: 
1.1 Febre Amarela e Malária – Ponto adiado para a próxima reunião da CIB – área técnica fará uma nota técnica 
com as orientações, por solicitação dos gestores. 
 
2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – SUREGS: 
2.1 Cirurgias Eletivas – Portaria 163 de 19/11/2016: Encaminhamento – Ana Paula (SUREGS/SESAB) cobrará 
uma resposta aos coordenadores de núcleo e o COSEMS cobrará aos coordenadores adjuntos de CIR envio da ata e 
dará um prazo de dez dias. 
 
2.2 Teto TRS e Sistema de Nefrologia: 
Teto de TRS – transferência de gestão da clínica de hemodiálise do município para a gestão estadual, aprovada pela 
CIR de Serrinha do dia 13 de dezembro. Referido por Ana Paula que Serrinha estava com um problema no 
processamento do VEP do teto, e apesar de terem tentado ajustar, o gestor estivera na SUREGS e oferecera realizar o 
processo de regulação e auditoria, e solicitou que o processamento ficasse com o Estado. Agora estava na CIB para 
aprovação. Aprovado – RESOLUÇÃO CIB Nº 024/2018. 

3. GASEC/COSEMS: 
3.1 Glaucoma – Situação – pactuado no Ministério Público, com relação ao glaucoma, que todos os secretários de 
saúde do Estado e a SESAB buscariam os pacientes, tanto os oitenta e três mil quanto os noventa mil, por 
macrorregião, região de saúde, município executor e município de residência do paciente. Assim, a proposta fora de a 
SESAB entregar esse material para o COSEMS que, através das apoiadoras, separaria por município e cada um 
confirmaria o paciente que teve o tratamento completo e o que não teve, sendo que a urgência seria para o paciente 
que teve o tratamento completo, porque a princípio esse está comprovado que está em tratamento e precisa ser 
assistido.  
Conforme combinado, ficou de se preparar uma nota técnica para auxiliar nesse processo, a qual foi apresentada no 
Grupo Condutor, tendo um pequeno acréscimo – aprovada a nota técnica com sugestão de acréscimo. 
Município de Salvador já havia disponibilizado seu protocolo e Marta Rejane se colocou à disposição para além da 
implantação do protocolo, trabalhar junto ao GT de Glaucoma as questões de controle para encaminhamento. Aprovado 
Encaminhamento: Nota técnica para auxiliar nesse processo; O município terá até o dia 28 de fevereiro para 
responder a situação de reconhecimento dos pacientes em tratamento ao COSEMS, para consolidar e levar essa 
documentação para o Ministério Público, no dia 07 de março. 
 
4. SAFTEC: 
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4.1 Prestação de Contas 2017 da execução da contrapartida do Componente Básico da Assistência Farmaceutica 
(CBAF): Técnica Milena coordenação de Avaliação  da AF: 
- Estudo comparativo com anos anteriores, apresentado o cenário dos períodos avaliados: 

- Alteração das normas de financiamento por alteração da Portaria 1555: valores da contrapartida federal de 5,10 
para 5,58 hab/ano. E Censo IBGE de estimativa populacional passou do ano de 2011 para o ano 2016 e manteve-
se o IBGE de 2009, como referência; 
- Modelos de gerenciamento do componente básico – pelo estado ou município. Res. CIB 255/2017 – manifestar 
mudança de pactuação do gerenciamento em dois períodos no ano – fevereiro e julho, e o que mudar, tem de 
permanecer com a opção escolhida por um ano no mínimo, para que possa mudar novamente; 
- Panorama do financiamento existente do componente básico dos municípios com a correção da contrapartida 
federal e do ano do IBGE: passou de 146 milhões mais ou menos para 160 milhões; 
- Dados de execução retirados do SIGAF, a partir das notas fiscais registradas pelos municípios: série histórica 
por faixa percentual, para 2015 (150 municípios que eram gerenciamento estadual passaram para fundo a fundo); 
2016 (período eleitoral municipal com reflexão na execução municipal) e 2017 (primeiro ano da nova gestão 
municipal, também refletido na execução); 
- Para a execução estadual com êxito – necessidade dos municípios regularizarem programação dos pedidos; 
- Municípios com recurso de contrapartida federal – tem de executar o mínimo de 68%; 
- Municípios com pendências de informação de execução ainda podem lançar suas notas fiscais no SIGAF para 
os anos anteriores.  
 

- Considerações: objetivo da apresentação: explicitar os dados para refletir o âmbito de gestão e pensar em políticas de 
apoio à AF municipal. A SAFTEC liberará ofício de cobrança da execução do último semestre de 2017 incluindo 
informe sobre formulário de pesquisa que será distribuído aos municípios para avaliação do perfil farmacêutico, para 
conhecer realidade profissional para qualificar a AF e melhorar a execução.  
- Pontos para serem observados: regularidade da alimentação do SIGAF; respeito ao elenco da res. nº 049/ 2015 que 
hoje computam como execução da contrapartida do componente básico; dificuldade de execução nos recursos; 
execução restrita à contrapartida federal; dificuldades assistenciais da A. Básica que interferem na AF; inclusão da AF 
nos planos municipais de saúde – ao longo dos últimos quatro anos de gestão só conseguiram compilar 49% dos 
municípios. Fase atual – mudança da forma de repasse da contrapartida federal, de contas separadas para uma conta 
única, o financiamento todo da saúde – assim, a execução vai ser resguardada pela existência dessas ações no PMS e a 
prestação delas no RAG.  
Stela: os apoiadores do COSEMS vão apresentar, para cada município, os valores das contrapartidas federal, estadual 
e municipal. Será marcada reunião do GT com municípios que não têm Assistência Farmaceutica nos Planos 
Municipais de Saúde, pois não terão outra forma de comprovação de execução. O SIGAF por si só não resolverá. 
Pediu o apoio do CES. Apoiadores do COSEMS enviarão situação de cada município. 
O último parâmetro apresentado, a inclusão da assistência farmacêutica nos Planos Municipais de Saúde (PMS), 
segundo ela é feita semestralmente a solicitação de dados na Coordenação de Avaliação e Monitoramento, os 
municípios são avaliados com indicadores a fim de identificarem como está a evolução da assistência farmacêutica e 
um dos indicadores é a existência de um capítulo da assistência farmacêutica no PMS. Ao longo dos últimos quatro 
anos de gestão (2014-2017), eles tinham conseguido compilar 49% apenas, 205 municípios com capítulo da 
assistência farmacêutica no PMS 2014-2017 e há a expectativa de melhorar este número. 
Stela Souza encaminhou que, a partir do levantamento, eles marcariam a reunião do GT o mais rápido possível e os 
municípios que não tivessem o capítulo da assistência farmacêutica no PMS precisavam o quanto antes inserir, porque 
eles não teriam outra forma de comprovação da execução, porque o SIGAF por si só não resolveria. 
 

PACTUAÇÕES 
 
1. APG/COPRI: 
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1.1. PPI – técnica da APG, Cristiane Macedo: 
1ª etapa: Repactuação dos agregados e leitos de referência – início da repactuação em 07.2017 e finalização com 
validação dos executores 01.2018; 
2ª etapa: Oficinas com discussão dos agregados e leitos de referência e repactuação das abrangências e dos serviços; 
3ª etapa: Pactuação fora da região e definição dos Ajustes – composição dos tetos financeiros federais de MAC 
- Cronograma das oficinas a serem realizadas na primeira etapa, por região: 

DATAS DAS 
REUNIÕES DAS 

CIR 
MACRO REGIÃO DE SAÚDE LOCAL 

22 e 23 fevereiro/18 CENTRO LESTE Feira de Santana FEIRA DE SANTANA  

27 e 28 fevereiro/18 OESTE Barreiras, Ibotirama, 
Santa Maria da Vitória BARREIRAS  

05 e 06 março/18 SUL Ilhéus, Itabuna, 
Jequié, Valença ILHÉUS  

08 e 09 março/18 SUDOESTE 
Brumado, Guanambi, 
Itapetinga, Vitória da 

Conquista 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA  

12 e 13 março/18 NORTE 
Juazeiro, Paulo 

Afonso, Senhor do 
Bonfim 

JUAZEIRO 

15 e 16 março/18 CENTRO NORTE Irecê, Jacobina JACOBINA 

19 e 20 março/18 EXTREMO SUL Porto Seguro, Teixeira 
de Freitas 

TEIXEIRA DE 
FREITAS 

22 e 23 março/18 CENTRO LESTE Itaberaba, Seabra e 
Serrinha FEIRA DE SANTANA  

03 e 04 abril/18 NORDESTE E 
LESTE 

Alagoinhas, Ribeira do 
Pombal E Camaçari SALVADOR 

05 e 06 abril/18 LESTE 
Cruz das Almas, 
Salvador, Santo 

Antônio de Jesus 
SALVADOR 

 
 

- Negociações em CIR – a repactuação fora da região só em CIB – será marcada uma reunião CIB extraordinária. 
- Repactuação de abrangência:  

• Agregados – Ambulatorial de média e alta complexidade: Agregados com procedimentos de MC e AC; 
Produção para confirmar executores: 09/2015 a 08/2016; Proposta de alocação: por região; Novos agregados 
– remanejados do FAEC e procedimentos novos – alocação, preferencialmente, por abrangência. 

• Leitos – Hospitalar de média complexidade: Clínicos, Cirúrgicos, Pediátricos, AIDS; recurso existente para 
psiquiatria será aportado para leito de saúde mental, conforme a RAPS e os PAR; Produção para confirmar 
executores: 09/2015 a 08/2016; Proposta de alocação: por região. 

• Serviços – Alta complexidade ambulatorial e hospitalar: 
 Observar a existência das redes temáticas 

- novos agregados – remanejados do FAEC e tentar realocar no teto MAC, por abrangência; 
- procedimentos novos – alocação preferencial por abrangência. 
 
2. GRUPO CONDUTOR DE REDES: 
2.1 Aprovação de assuntos referentes às Redes Temáticas – Cássio Garcia, Coordenador do GCE: 
- Situação de UNACON de Vitória da Conquista - reunião sobre esse assunto para março, mas proposto antecipar a 
mesma para logo depois do carnaval, a fim de resolverem isso - GT vai se reunir: 22/2; 
- Situação do SAMU 192:  
 - Orientação: cadastrar todos para não perderem o prazo de 25/2 e já sabem os municípios que não querem. Uma vez 

todos cadastrados, verem todas as situações para encontrarem e definirem os critérios mais adequados. E se 
precisassem, discutiriam com o COSEMS para alinharem tudo antes do dia 25/2. 

 
 

- Situação do Hospital Aristides Maltez: 
- Aprovada a recomposição do teto financeiro do hospital para a gestão estadual e GCE chamar o Prestador para 
discutir no contrato os pontos de regulação, em especial o atendimento aos cânceres raros, e trazer resultado da 
discussão posteriormente para a CIB – RESOLUÇÃO CIB Nº 028/2018. 
 
 

- Migração dos procedimentos de Glaucoma do FAEC para o MAC (Portaria GM/MS nº 3011/2017): 
Já referido acima. 
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3. COSEMS: 
3.1 A CIR da região de ALAGOINHAS solicita imediata revisão dos critérios de alocação dos recursos MAC para a 
sua região, que trata a portaria MS nº 3011/2017, dos recursos de tratamento de glaucoma na Bahia; Ponto sobre 
glaucoma tratado acima. 
3.2 A CIR da região de ITAPETINGA solicita esclarecimento sobre credenciamento/habilitação de ACS, conforme 
disposto no Anexo XXII da portaria de Consolidação 02 de 28/09/2017. Não foi possível discutir este assunto pelo 
avançar do horário. 
 
Sugerido: antecipar a data da CIB agendada para 15 de março, para não atrasar as oficinas da PPI. 
 
 
 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 01/02/2018 (QUINTA-FEIRA) – 14 horas 
 
 


