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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 
CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 
 

RESUMO DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB  
DATA: 13/06/2019 – 14 horas 
 

Stela Souza, Presidente do COSEMS, Coordenadora Adjunta da CIB – posse aos membros do COSEMS 
na CIB (Odilon Cunha Rocha – SMS de São Félix (Titular), Eleuzina Falcão da Silva Santos – SMS de São 
Francisco do Conde (Suplente), Fabiano Marily – SMS de Teixeira de Freitas (Suplente)) e convite à Mesa da 
CIB a Mauro Junqueira, Presidente do CONASEMS para falar sobre o Congresso Nacional do CONASEMS.  
 

Mauro Junqueira, Presidente do CONASEMS, pontuou sobre:  
 importância da Conferência Nacional de Saúde como maior evento de saúde pública do Brasil; 
 movimento realizado pelo Ministério da Saúde junto ao BNDS para viabilizar empréstimo a juros mais 

baixos para as instituições filantrópicas devido à crise econômica e repercussão nestas instituições;  
 aumento de repasse do MS para Estados e Municípios para execução das cirurgias eletivas em R$ 

100.000,00 (cem milhões); 
 importância da alimentação da execução dos procedimentos de cirurgias eletivas via FAEC, pois muitos 

municípios estavam fazendo no MAC, e isso impactou no repasse para os municípios e o CONASEMS e 
CONASS tiveram que fazer um movimento para recuperar isso; 

 provável retorno pelo MS da alimentação do atendimento do glaucoma pelo FAEC devido aos vazios 
assistenciais e aumento de pessoas que estão ficando cegas.  

 

Stela Souza – Ata da 267ª Reunião da CIB aprovada e questionamento à Secretária Executiva da CIB 
Nanci Salles sobre o motivo da ratificação da Resolução CIB ad referendum n. 099/2019 que aprova ad 
referendum a solicitação da readequação da rede física do SUS da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h 
do município de Conceição do Coité.  
 

Nanci Salles – conforme aprovação da CIB e Resolução publicada sobre diretrizes e fluxos de readequação da 
rede física, os municípios deveriam pleitear a readequação por Ofício com justificativa à CIB, a SE/CIB 
direcionaria a DAE, que, se necessário, submeteria a outras áreas da SESAB, e depois remeteria à Secretaria 
Executiva da CIB com Minuta de Resolução CIB para publicação ad referendum. Sendo ratificada pelos 
membros da CIB.  
 

Mauro Junqueira refere movimento realizado pelo CONASEMS para ampliação do prazo da Portaria para 30 
de novembro e até a sua revogação pelo MS devido ao trâmite burocrático que esse tema tem gerado, com 
proposta de validar nos estados e o MS liberar automaticamente.  
 

Alcina Romero esclareceu processo na Bahia fundamentando a importância da avaliação dos pleitos para 
sustentabilidade do sistema e reiterou que só não concordaram com a aprovação da forma como veio proposta 
de apenas um município. 
 

Stela Souza propôs que a Bahia acompanhe a data de prorrogação do prazo a ser referido na Portaria 
ministerial a ser publicada e os membros da CIB concordaram.  
 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

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

CREDENCIAMENTO ESPECIFICAÇÃO MUNICÍPIO CIR RESOLUÇÃO 

NASF – Núcleo de 
Apoio à Saúde da 
Família 
 

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

Seabra Seabra 101/2019 



 
2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – SUREGS/DICON: 
2.1 Habilitação/credenciamento das unidades abaixo relacionadas: APROVADOS 
 

MUNICÍPIO UNIDADE CNES CNPJ DESABILITAÇÃO RESOLUÇÃO 
Caldeirão 
Grande 

CAPS I de 
Caldeirão Grande 9433651 13.832.465/0001-50 CAPS I 105/2019 

Ribeira do 
Pombal 

Centro de 
Atenção 

Psicossocial de 
Ribeira do 

Pombal 

6414672 11.839.421/0001-27 CAPS I 

106/2019 

Jeremoabo Hospital Geral de 
Jeremoabo 2304767 13.937.131/0045-62 

1901 – Laqueadura 
Tubária 
1902 – Vasectomia 

107/2019 

 
2.2 Habilitação da Santa Casa de Feira de Santana para Transplante Cardíaco. APROVADO – Resolução a ser 
publicada. 
 

PACTUAÇÃO 
 
1. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – GAB/APG/COPRI: 
1.1 PPI. 
Rodrigo, Coordenador da NUCON – importância da formalização do contrato junto a SUREGS de serviços a serem 
executado para a PPI e do movimento incipiente de gestores e prestadores para tal processo, passo essencial que antecede 
a definição da Ficha de Programação Orçamentária – FPO. 
 
Stela Souza – 1) proposta de alinhamento SESAB e COSEMS e apoio do Conselho para orientação aos municípios 
e prazo para Contratualização; 2) formação de GT com 6 membros da SESAB e 6 membros do COSEMS para 
alinhar proposta de monitoramento e avaliação da PPI e posteriormente realização de reunião para apresentação 
aos Coordenadores das CIR e alinhamento para a CIB.  
 
2. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAB: 
2.1 Gerenciamento da Atenção Básica.  

01 NASF Tipo I, com a seguinte composição: 
01 Psicólogo (30h), 01 Fisioterapeuta (30h), 01 
Nutricionista (40h), e 01 Educador Físico (20h), 
totalizando carga horária de 120 horas. 

Palmeiras Seabra 

ESB – Equipe de 
Saúde Bucal 

01 ESB Modalidade I, vinculada à ESF Trincheira. Mirangaba Jacobina 

102/2019 

01 ESB Modalidade I, vinculada à ESF Mangabeira. Aporá Alagoinh
as 

02 ESB Modalidade I, vinculada às ESF Raimundo 
Dias da Silva e Deuselite da Silva Passos. 

Campo 
Alegre de 
Lourdes 

Juazeiro 

01 ESB Modalidade I na USF de Velame. Seabra Seabra 
01 ESB Modalidade I na USF de Nossa Senhora das 
Graças. Seabra Seabra 

01 ESB Modalidade I, vinculada ESF Loteamento 
Flávia. 

Souto 
Soares Seabra 

ESF – Equipe de 
Saúde da Família 

02 ESF Modalidade I – Novo Paraíso II e Novo 
Amanhecer II.  Jacobina Jacobina 

103/2019 

02 ESF Modalidade I - Raimundo Dias da Silva e 
Deuselite da Silva Passos. 

Campo 
Alegre de 
Lourdes 

Juazeiro 

01 ESF Modalidade I na Unidade de Saúde da Família 
Velame. Seabra Seabra 

01 ESF Modalidade II na Unidade de Saúde da 
Família Nossa Senhora das Graças. Seabra Seabra 

ACS – Agentes  
Comunitários de 

Saúde  
20 ACS. 

Campo 
Alegre de 
Lourdes 

Juazeiro 104/2019 



Cristiano Sóster, Diretor da DAB/SESAB – aspectos do Gerenciamento da AB conforme Portarias do MS (Política da 
Atenção Básica – PNAB e do repasse do MS para implantação do Gerente na AB); proposta de fluxo, conforme Nota 
técnica disponível no site do MS (Município pleiteia implantação da gerência à DAB por meio físico ou e-mail para 
DAB, DAB avalia e encaminha Minuta de Resolução CIB à SE/CIB que alinha com Coordenadores da CIB para 
publicação no DOE ad referendum e envio ao MS). Fluxo acordado, publicação de Resolução dos municípios que já 
pleitearam a aprovação e publicação de Resolução ad referendum para os que vierem a solicitar. 
 

INFORME 
 
1. AUDITORIA SUS/BA: Informa que, após auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Conceição da 
Feira, disponibilizará link do relatório, despacho e publicação no DOE de 29/01/2019, constante no processo nº 
0300180130385, referente à auditoria nº 4291, para conhecimento.   
 
2. CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES: 10ª Conferência Estadual de Saúde. 
Marcos, Representante dos Usuários do CES, falou sobre o processo de estruturação da 10ª Conferência Estadual de 
Saúde (processo licitatório, data: 07 a 10 de julho de 2019 e local a ser definido); 416 municípios realizaram Conferências 
Municipais, porém 24 não cadastraram delegados e pediu apoio do COSEMS. 
Stela Souza, referiu que os Apoiadores poderiam fazer esse movimento junto aos 24 municípios que não cadastraram 
delegados, mas estava preocupada como fazer para corrigir a indicação dos municípios que não obedeceu a paridade e 
pediu para reunirem (CES e COSEMS) para avaliar como conduzir.  
 
3. ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA BAHIA – ESPBA: Oficinas Regionais de Educação Profissional em Saúde e 
os Novos Parâmetros Metodológicos de Desenvolvimento do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde – ACS. 
Marília Fontoura, Diretora da Formação Técnica da ESPBA/SUPERH/SESAB, mencionou realização de 
Oficinas para alinhamento dos novos parâmetros Metodológicos de Desenvolvimento do Curso Técnico em Agente 
Comunitário de Saúde – ACS e reiterou apoio do COSEMS e dos municípios (Gestores e Técnicos) para desenvolvimento 
dos Cursos.  
 
4. SUVISA/DIVEP: Seminário Regional sobre Doenças de Chagas. – Gabriel Muricy 
Cristina, técnica da DIVEP - justificou a ausência do Coordenador, referiu que o Estado é endêmico para 
Doença de Chagas e é a 4ª Unidade Federada em Mortalidade por Doença de Chagas do país, portanto reforçou 
a importância de ações de educação em saúde, o fortalecimento do apoio matricial e o controle de chagas no 
Estado e mencionou a publicação do Boletim Epidemiológico. O Seminário contará com Andréia Silvestre, 
Diretora Especialista em Doenças de Chagas do Rio de Janeiro, e será desenvolvido na Região Oeste, 
município de Barreiras, por ser uma das principais áreas com elevado índice de casos no Estado. O público alvo 
serão as referências dos NRS e técnicos dos municípios.  
 

APRESENTAÇÃO 
 
1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAB: 
1.1 Ações do Telessaúde Bahia.  
José Cristiano Sóster – ações do Telessaúde Bahia, 88% dos municípios da Bahia já tiveram algum contato com o 
telessaúde (teleconsultoria, teleeducação ou telediagnóstico). Estratégias do Telessaúde, número de webpalestras em 
2019, participação nas regiões, Telediagnóstico para Atenção Básica (Resolução CIB nº 036/2019), telediagnóstico de 
ECG (Resolução CIB nº 037/2019) e telediagnóstico de dermatologia. Proposta de telerregulação com redução da fila 
entre 50 e 70% no Projeto Piloto. O projeto piloto é de telerregulação em cardiologia. 
 
2. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – GAB/APG/COPLAN: 
2.1 Panorama DIGISUS. – Emanuele Barbosa 
Emanuele Barbosa, Coordenadora da APG/SESAB – Proposta do DIGISUS com base na Portaria GM/MS n. 750 de 
29 de abril de 2019, referindo se tratar de um Sistema para alimentação e publicização dos Instrumentos de Planejamento 
do SUS nas três esferas de gestão. Primeira qualificação ocorrerá amanhã (14/06/2019) para gestores e técnicos do estado 
(Núcleos Regionais de Saúde da SESAB) pela Superintendência do Ministério da Saúde – SEMS/MS para apoio aos 
municípios na orientação sobre o sistema DIGISUS que substituirá o SARGSUS. Posteriormente será desenvolvida a 
qualificação para os Apoiadores do COSEMS para apoio aos municípios conjuntamente com o Estado. 
 
 
3. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – SUREGS/DICON: 
3.1 Cirurgias Eletivas. – Naia Neves 
Cássio André Garcia, Assessor Especial do GASEC – apresentou os dados de execução da gestão estadual e 
municipal das cirurgias eletivas, mencionou que o MS irá publicar nova Portaria com incremento de recurso e 



destacou que 33 municípios não executaram nada até o momento. Reforçou que o Estado está no período de 
avaliação proposto pela CIB e trouxe a situação para iniciar as discussões.   
Stela Souza propôs reunião com Cássio e Rodrigo para alinhar proposta junto ao COSEMS na próxima quarta-
feira de distribuição do recurso e que seja apresentado o valor pactuado e o valor executado pelo Estado. 
 
4. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP: 
4.1 Campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacina da criança e do adolescente;  
4.2 Campanha de vacinação antirrábica.  
Akemi Erdens, técnica da DIVEP  
Campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacina da criança e do adolescente – Nota técnica sobre 
estratégias para atualização da caderneta vacinal, movimento de Certificação para estimular as famílias, ampliação da 
faixa etária da atualização do calendário vacinal até os 18 anos, Período da Campanha de 05 a 23 de agosto de 
2019 e Dia D 17/08. 
Campanha de vacinação antirrábica – Estratégia: Vacinação de Rotina e Campanha. Meta mínima de vacinação: 80% para 
manter ou melhorar a situação vacinal. Estado não vem atingindo a meta. Depois de 13 anos sem caso de raiva humana, o 
Estado apresentou um caso de raiva humana em 2017 com óbito em Paramirim. Por essa razão se faz necessário fortalecer 
a Campanha e assegurar a vacinação de cães e gatos (15% da população humana – meta para cães). Período da 
campanha: 19/08 a 26/09.  
 
Stela Souza – preocupação com a situação das arbovirores, necessidade de uma pauta específica para tratar do 
assunto na CIB e estruturação da qualificação e o manejo clínico para municípios.  
 
Rívia – Projeto das Tendas em andamento com a Subsecretária do Estado e programada webpalestra sobre 
Manejo clínico. Informou previsão de mesma epidemia de arborivose no Sudeste para o Nordeste no próximo ano. 
 
Stela Souza referiu que o município de Salvador solicitou ao COSEMS e ao Secretário de Estado aprovar na CIB 
incremento de teto para SMS de Salvador após reunião com o MS e indicação do mesmo da possibilidade de liberação do 
recurso desde que mediante Resolução CIB.  
 
Luiz Galvão, SMS de Salvador, esclareceu o movimento realizado junto ao MS devido a perda com a repactuação da 
PPI e o déficit orçamentário do município de Salvador e referiu se tratar de R$ 43.400,00 mil/ano, porém ressaltou a 
necessidade de Resolução CIB para liberação pelo MS.  
 
Cássio André Garcia mencionou pleito de incremento para o município de Itatim e colocou em apreciação também. 
 
Stela Souza submete à aprovação a publicação de Resolução CIB para Salvador e Itatim, sendo aprovado por 
todos. 
 
Stela Souza propôs pactuar para os próximos pleitos de incremento justificativa do incremento por meio de estudo 
e indicação/informação sobre a utilização do mesmo, sendo aprovado pelos Membros da CIB.   
 
 
 

PRÓXIMA REUNIÃO DIA 18 DE JULHO DE 2019 (QUINTA-FEIRA) – 14 horas 
 


