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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
RESUMO DA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB
DATA: 19/03/2020 – 14 horas
Ata da 274ª Reunião Ordinária aprovada.
Resoluções ad referendum ratificadas: 023/2020, 024/2020 e 025/2020.
INFORME
1. Secretaria Executiva da CIB e SAIS/DAB:
1.1 Comunicado sobre Credenciamentos solicitados ao MS:
CREDENCIAMENTO
ESPECIFICAÇÃO
01 ESB Modalidade I
ESB – Equipe de Saúde Bucal
01 ESB Modalidade I
01 ESB Modalidade I
03 ESB Modalidade I
04 ESB Modalidade I
ESF – Equipe de Saúde da Família
01 ESF
01 ESF
03 ESF
EAP – Equipe de Atenção Primária 01 EAP
ACS – Agente Comunitário de
500 ACS
Saúde
Gerente de Saúde da Família
05 Gerentes de Saúde da Família
01 UOM
UOM
01 UOM
01 Academia da Saúde vinculada à USF Espaço
Academia da Saúde
Cidadão.

MUNICÍPIO
Nova Itarana
São Desidério
Santo Antônio de Jesus
Cícero Dantas
Mucuri
Nova Itarana
Santo Antônio de Jesus
Itapetinga
São Desidério
Feira de Santana
Cícero Dantas
Pilão Arcado
São Desidério
Lauro de Freitas

HOMOLOGAÇÃO
1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAE:
1.1 Ampliação de frota do SAMU 192 Regional de Santo Antônio de Jesus/Cruz das Almas que contempla os municípios
de Santo Antônio de Jesus e Muniz Ferreira com Unidades de Suporte Básico-USB; Resolução CIB Nº 026/2020
1.2 Expansão da frota do SAMU Regional de Feira de Santana que contempla o município de São Gonçalo dos Campos
com Unidade de Suporte Básico – USB. Resolução CIB Nº 027/2020
2. SUPERINTENDÊNCIA DE
SUREGS/DICON/COCON:
2.1 Credenciamento/Habilitação:
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RESOLUÇÃO

Ilhéus

UTI Adulto Tipo II – 10 novos
leitos

028/2020

9388133

PACTUAÇÃO
1. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP:

1.1 22ª Campanha Nacional Contra Influenza e sobre a Mobilização Nacional contra o Sarampo: apresentado pela técnica
Vânia Rebouças a proposta da 22ª Campanha Nacional Contra Influenza que aborda que o objetivo é diminuir a
mortalidade e infecção. Meta de vacinar 90% da população alvo. A estimativa na Bahia é de 4.5 milhões de pessoas. O
desafio é não aglomerar pessoas e evitar fila. Aborda da importância da vacinação por Grupos prioritários e adoção de
estratégias para realização na unidade ou domicílio e Esse ano terá 3 etapas, iniciando pelos idosos e trabalhadores de
saúde. O segundo grupo será ... e o terceiro serão as crianças e as gestantes, adolescentes, população privada de liberdade
e adultos na faixa etária ... sobre a Mobilização Nacional contra o Sarampo para erradicação da doença até junho. A
eficácia é a partir da segunda semana. As regionais mantém as redes de frio regionais. Lembra que precisamos fortalecer
algumas estratégias como as visitas domiciliares. Tentar evitar as aglomerações. Aumentar as salas de rotina, aumentar o
numero de pessoas, fazer parcerias com os hospitais, distanciamento entre as pessoas, distribuir álcool gel. Pessoas com
febre ou doentes não devem ser vacinadas e deverá ser adiado. Distribuição de insumos para a campanha, através de
agendamento desde a quarta feira. Vacinação indiscriminada contra o Sarampo de 20 a 49 anos. Período de 23 de março a
30 de junho. Será comcomitante com a da influenza. Essa dose não é rotina. Devemos ter cuidado e realizar apenas nas
salas da vacina pois é mais demorada por ser nominal e deveremos fazer apenas quando esse usuário comparecer na
unidade. Investimento de boas práticas de vacinação: recursos humanos, capactação de pessoal, rede de frio adequada,
transporte, assessoria de comunicação, insumos e estrutura adequados, provável chegada de doses em remessas semanais.
Aprovado reavaliar em GT bipartite estratégias para o Dia D da Campanha Nacional diante da situação do
coronavírus no país.
1.2 Situação do Coronavírus no estado da Bahia:
Apresentado pelo Coordenador do COE (Dr. Antônio Carlos Bandeiras) situação atual do Coronavírus no Estado, 30
casos confirmados, informa que o LACEN vem realizando os exames dentro de 24 a 72 horas, mas reforça com os
gestores para acesso e acompanhamento pelo GAU e contato por telefone com o LACEN nos casos que identificarem
maior gravidade de pacientes para antecipação do resultado. Informou que o LACEN do estado foi o primeiro do país a se
estruturar e a fazer a análise para COVID-19 e abordou a avaliação de separar os leitos de UTI de Covid dos demais leitos
de UTI. Referiu a instalação da Sala de Situação, bem como o monitoramento e atuação com medidas de orientação para
profissionais sobre uso de EPI por meio de Nota Técnica.
Apresentado por Itacácia o Plano de Contingência para Enfrentamento do Coronavírus, informado que o plano é dinâmico
e qualquer dúvida estão disponíveis para alterar. Passado os contatos da sala de situação e-mail:
saladesituacaocovis19@saude.ba.gov.br.
Apresentado por Alcina Romero, a proposta de estruturação da Rede de Atenção à Saúde do Estado da Bahia para
atendimento aos casos de Coronavírus, a partir de estimativa de necessidade de ampliação de leitos a partir de 50 casos
confirmados. A ampliação da rede deve se dar em três ondas, conforme análise do cenário epidemiológico de avanço do
Coronavírus no Estado, além das seguintes premissas: Identificação da rede hospitalar de referência de acordo com a
classificação de risco; Ampliação de leitos clínicos e de UTI adulto em unidades hospitalares da rede própria com
disponibilidade de espaço físico; Contratualização de leitos em unidades públicas, filantrópicas ou privadas; Utilização
de unidades hospitalares desativadas ou em fase final de conclusão de obra; Utilização de outras estruturas que possam
ser adequadas com rapidez. Apresentado ampliação da rede conforme Cenários a saber:
Cenário 1: AÇÕES:
• Reativação de 59 leitos clínicos no Hospital Otávio Mangabeira para transferência de pacientes internados no ICOM;
• Instituto Couto Maia:
- Implantação de 60 novos leitos de UTI Adulto
- Readequar a UTI Pediátrica para 10 leitos de UTI Adulto
- Readequar área para 05 leitos de UTI Pediátrica
• HGVC (Vitória da Conquista): 10 leitos novos de UTI Adulto
• HO (Barreiras): 10 leitos novos de UTI Adulto
• HDLEM (Porto Seguro): 10 leitos novos de UTI Adulto.
Cenário 2: AÇÕES:
• Adequação do Hospital Espanhol
- Implantação de 80 leitos clínicos de retaguarda;
- Implantação de 80 leitos de UTI Adulto;
• Contratualização de leitos em unidades públicas, filantrópicas ou privadas (sob gestão municipal ou estadual), em até 50
leitos, preferencialmente, em regiões de saúde que não dispõem de leitos de UTI.
Cenário 3: AÇÕES:
• Utilização de unidades hospitalares desativadas ou em fase final de conclusão de obra;
• Utilização de outras estruturas que possam ser adequadas com rapidez;

• Ampliação de mais leitos em unidades públicas, filantrópicas ou privadas (sob gestão municipal ou estadual), em até 50
leitos, preferencialmente, em regiões de saúde que não dispõem de leitos de UTI.
Plano de Contingência para Enfrentamento do Coronavírus no Estado da Bahia aprovado, Resolução a ser
publicada.
1.2
Portaria GM/MS n. 395, de 16 de março de 2020. Aprovado alocação de Recurso da Portaria na Gestão
Estadual da Bahia devendo ser feita a administração do recurso pela COE, com monitoramento bipartite do
Estado e COSEMS, e com previsão inicial de aplicação do recurso em aquisição de KIT para o LACEN para
diagnóstico do Coronavírus, aquisição de EPI para estado e municípios, sendo no mínimo 20% para municípios e
contratação de serviços para atendimento de pacientes no Estado da Bahia, com base na indicação dos gestores e
áreas técnicas do Estado (DAE/SAIS e DICON/SUREGS) em conjunto com a Coordenação do COE e a solicitação
de leitos de UTI deverá ser feita pelo secretario municipal de saúde, via oficio para a sala de situação.
O que ocorrer
A proposta do Cosems é que seja pactuado com o estado que durante os 3 próximos meses seja mantido o teto do
Estado da Bahia e não seja retirado nada do município, só permita o acréscimo, também que não ocorra glosas nos
municípios para que eles não percam e essa solicitação seja direcionada ao MS.

A CIB ficará em estado de alerta para avaliar a necessidade de novos encamimhamentos, Reuniões
Extraordinárias no mesmo formato da Reunião 275ª por webconferência e mantida a próxima reunião a priori no
mesmo formato por webconferência.
PRÓXIMA REUNIÃO DIA 22 DE ABRIL DE 2020 (QUARTA-FEIRA) – 14 horas

