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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 29/04/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 286ª Reunião Ordinária da CIB de 2021 às 09:13.  

 

Aprovadas as Atas da 284ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária da CIB. 

 

1. Informes: 

 

Comunicado sobre Credenciamentos solicitados ao MS: ESF – Equipe de Saúde da Família de Itiúba, 

Jaguarari e Camaçari; ESB – Equipe de Saúde Bucal de Jaguarari, Teolândia, Aporá e Valente; EAB – 

Equipe de Atenção Básica de Muniz Ferreira.  

Resoluções CIB ad referendum nºs 056, 058 (revogadas), 060 e 061/2021, discutidas e aprovadas no GT de 

Leitos ou previamente aprovadas em CIB. Ratificadas pela CIB. 

Posse dos membros CIB como representantes do Cosems/Ba: Jacqueline Silva do Bomfim, SMS de Coribe; 

Marcelo de Jesus Cerqueira, SMS de Candeias; Sílvia Alvs Ferreira Carneiro, SMS de Mairi; João Rodrigues 

de Góes Júnior, SMS de Itaberaba.  

Informado que o MS emitiu ontem outra nota técnica do PNI, retificando sobre a faixa etária colocada para 

vacinação das pessoas com comorbidades e reforçando que é até 18 anos. 

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CIÊNCIA E TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE – SAFTEC:  

2.1 Publicação da portaria ministerial relativa à mudança da forma de repasse da contrapartida 

federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme Resolução CIB/BA nº 152/2020. 

Informado que essa foi uma etapa contida na Resolução CIB nº 152/2020, em que todos os municípios 

passariam a ter o repasse da contrapartida federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica na 

forma fundo a fundo, para melhorar o gerenciamento do componente farmacêutico. A portaria contemplou os 

160 municípios do estado que ainda estavam nessa situação de gestão do recurso pelo estado e já começou o 

repasse federal fundo a fundo para o município a partir do mês de abril e todos os municípios baianos estão 

recebendo o recurso. 

HOMOLOGAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DGC:  

1.1 Credenciamento/Habilitação: 

Laqueadura Tubária e Vasectomia: Hospital Português – Conceição do Coité. Resolução CIB 067/2021 

Vasectomia: Policlínica Regional Região de Saúde de Alagoinhas. Resolução CIB 068/2021 

CAPS I: municípios de Caetanos e Presidente Tancredo Neves. Resolução CIB 069 e 070/2021 

Serviço Residencial Terapêutico – SRT Tipo II: Vitória da Conquista. Resolução CIB 074/2021 

Leitos UTI Neonatal e Pediátrica Tipo II – UTIN II: Hospital Ana Nery: Salvador. Resolução CIB 072 e 

073/2021  

Aprovados e homologados pela CIB.  

 

APRESENTAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DGC:  

1.1 Portaria GM/MS nº 731 de 16/04/21 que institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo 

financeiro federal de custeio para desenvolvimento de ações estratégicas de apoio a gestação, pré-natal 

e puerpério, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional 

(ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus. 

Informado que a referida Portaria foi republicada hoje, mas a área técnica da SESAB optou por manter a 

apresentação que já tinha sido preparada, com o compromisso de retornar à CIB com os complementos da 

republicação, pois, por se tratar de custeio, houve alguns ajustes nos valores.  

Apresentação: 



Estimativa total de gestantes da Bahia para 2010 a 2020 (nascidos vivos + 10%). Passando de 233.801 

gestantes (2010) para 286.811 (2020).  

Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas no estado, sendo a primeira até a 

20ª semana de gestação: 42,96% (até o 3º quadrimestre de 2020).  

Proporção de gestantes com atendimentos odontológicos realizados: 15,24% (até o 3º quadrimestre de 2020). 

Razão de mortalidade materna segundo o tipo de causa na Bahia em 2020: 79,8%  

- aumento significativo da razão de mortalidade materna – de 108 óbitos em 2019 para 152 em 2020 (dados 

preliminares). 

Total de 23 óbitos maternos com menção de COVID-19, destes, 13 óbitos já foram investigados.  
 

Valores a serem repassados pela União, conforme Portaria 731 de 16/04/21:  

 

ANEXO I - Valor do Incentivo Financeiro Federal adicional por gestante com 1º atendimento 

cadastrado no SISAB por município (janeiro a dezembro 2020). 

 

 
 

ANEXO II - Número de equipe de Saúde da Família e equipe de Atenção Primária por município e 

com gestantes cadastradas e valor do incentivo financeiro federal de custeio para implementação da 

Ação Estratégica. 

 
 

ANEXO III - Valor do incentivo financeiro federal de custeio para implementação da ação estratégica 

correspondente a 5% do total de gestantes estimadas com 28 semanas ou mais no Sistema de 

Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB), por município (janeiro a julho). 

 
 

ANEXO IV - Valor do Incentivo financeiro federal adicional para Casas de Gestantes, Bebês e 

Puérperas habilitadas e implantadas, por municípios.   

 
OBS: Apenas uma no estado, a Maternidade Climério de Oliveira, em Salvador. 

 

ANEXO V - Apoio financeiro federal adicional transferido aos municípios e Distrito Federal em 

parcela única, gestantes acompanhadas com exames avaliados até 20ª semana, de acordo com os 

registros no SISAB, no valor de R$ 49,86 multiplicados por 2, competência dezembro de 2020. 

 
 

ANEXO VI - Apoio financeiro federal adicional transferido aos municípios, em parcela única de R$ 

1.290,00, para implementação das Ações Estratégicas por cada Equipe de Saúde Bucal (eSB) 40 horas 

e R$ 645,00 por eSB com carga horária diferenciada credenciadas e homologadas pelo Ministério da 

Saúde até a competência financeira março de 2021. 

 



 

Total de recursos repassados aos municípios: R$ 20.841.841,12. 

O monitoramento desse recurso será através do RAG, além de formulário do e-SUS gestor para monitorar o 

recurso - através deste formulário será feita a prestação de contas.  

As ações estratégicas, descritas na Portaria, incluem identificação precoce de gestantes com síndrome gripal, 

suporte ao distanciamento, qualificação do atendimento odontológico à gestante, ... da triagem pré-natal, 

entre outras.  
 

PACTUAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAE/DGC:  

1.1 Situação dos leitos clínicos, de UTI e de Suporte Ventilatório COVID  

Informado pela DAE/SESAB as alterações de leitos de unidades de referência e retaguarda do Plano de 

Contingência da COVID no estado da Bahia:  

Hospital Metropolitano, Lauro de Freitas – 180 leitos clínicos e 100 leitos de UTI (atingindo a sua 

capacidade total de leitos); 

Hospital Carmela Dutra, Bom Jesus da Lapa - aumento de capacidade de 24 leitos clínicos (ainda tem 

capacidade de ampliar mais 10 leitos de UTI e está no planejamento para ampliação).  

Hospital Municipal de Caetité – 20 leitos UTI adulto e com a entrada de mais 10 leitos de UTI, alcança sua 

capacidade máxima.  

Total de leitos clínicos: adultos - 1.768; pediátricos - 67;  

Total de leitos de UTI: adultos - 1.578; pediátricos - 36.  

A Bahia tem ainda planejados leitos para ampliação: 

leitos clínico adultos – 52; leitos UTI adulto - 61.  

O estado ultrapassou a capacidade instalada de leitos da primeira onda e estabilizou com taxa de ocupação 

elevada e não possui mais tantos leitos planejados, significando que o estado não tem mais capacidade de 

ampliar, o que requer atenção e outras medidas.  

Aprovados os leitos apresentados.  

 

Colocada a dificuldade para transferir o paciente pela ausência de transporte seguro, o estado reforça o 

suporte nas regiões com transporte aéreo, ainda assim existe dificuldade de contratação de empresas para 

transporte terrestre. Mesmo tendo ambulâncias nos municípios, o grande problema é o financiamento das 

equipes técnicas, o MS se recusa a disponibilizar, e o estado ficaria com a contrapartida. 

Encaminhamento: Formar um GT para discutir a situação de transporte sanitário para transferência de 

pacientes, avaliando cada caso e soluções junto às CIR e levarem as propostas para aprovação na CIB. 

 

Leitos de Suporte Ventilatório:  

Notificado por Naia Lucena, DICON/SUREGS que, após discussão da Portaria 373, de 02 de março de 

2021, em Câmara Técnica, com vários estados e o MS, sobre duração da autorização, repasse e análise de 

propostas, foi aprovada minuta da portaria revisada, o que tem de novo, em relação à anterior: não há 

obrigatoriedade de solicitar renovação de leitos de UTI, adulto ou pediátrico, será de forma automática, 

desde que cumpridos os requisitos, dentre eles, um é a atualização de dados no CNES.  

 

As áreas técnicas observarão esses itens e, se estiverem OK, o município receberá recurso pelo leito e o 

estado ou município solicita nova autorização no próximo mês. Como não terão mais pedidos de renovação 

no SAIPS, os registros nos bancos de dados têm que ser rigorosos, e há a obrigatoriedade do registro da 

produção dos leitos de UTI convencional e de COVID no SIH, para habilitar ou autorizar. Isso em função do 

baixo registro de produção de leitos de UTI COVID habilitados. Será encaminhado ofício circular às 

unidades e municípios com leitos, informando sobre esses itens.  

 

Notificou também a opção de conversão dos leitos que estão habilitados em outra rede, para sua utilização 

temporária para o COVID no Plano de Contingência. O MS desabilita automaticamente o leito na rede e 

autoriza temporariamente, passando a pagar como COVID, uma vez acabada essa necessidade, solicita o 

retorno ao MS, e passa a ficar habilitado automaticamente na rede onde estava.  

 

Municípios com implantação de leitos de suporte ventilatório pulmonar solicitados: 

Salvador (08 Unidades com 43 leitos contemplados);  

Simões Filho (1 unidade com 4 leitos);  

Castro Alves (1 unidade com 4 leitos);  

Nordestina (1 unidade com 2 leitos);  

Araci (1 unidade com 3 leitos); 



Paulo Afonso (1 unidade com 14 leitos);  

Irecê (1 unidade com 3 leitos);  

Tanque Novo (1 unidade com 2 leitos);  

Serra Dourada (1 unidade com 2 leitos); 

Santana (1 unidade com 2 leitos); 

 Santa Maria da Vitória (1 unidade com 3 leitos); e 

Itamaraju (1 unidade com 7 leitos).  

345 leitos solicitados ao MS, mas só 45 autorizados até o momento.  

Aprovados pelos membros CIB os leitos de suporte ventilatório apresentados. Resolução nº 071/2021. 

 

Colocada a dificuldade para transferir o paciente pela ausência de transporte seguro, o estado reforça o 

suporte nas regiões com transporte aéreo, ainda assim existe dificuldade de contratação de empresas para 

transporte terrestre. Mesmo tendo ambulâncias nos municípios, o grande problema é o financiamento das 

equipes técnicas, o MS se recusa a disponibilizar, e o estado ficaria com a contrapartida. 

 

Encaminhamento: Formar um GT para discutir a situação de transporte sanitário para transferência de 

pacientes, avaliando cada caso e soluções junto às CIR para avaliar as peculiaridades de cada região e 

trazerem as propostas para aprovação na CIB. 

 

1.2 Aprovação e detalhamento técnico do SAMU Regional de Alagoinhas/Ribeira do Pombal e inclusão 

dos Municípios da Região de Saúde de Ribeira do Pombal;  

Colocado que a região de Ribeira de Pombal era a única que não tinha plano Regional de Urgência, mas o 

município de Alagoinhas irá incluir a frota de Ribeira do Pombal ampliando as Bases. Feito apresentação 

sobre a Expansão da Frota do SAMU Regional de Alagoinhas, contemplando a Região de Saúde de Ribeira 

do Pombal.  

A Portaria de Consolidação nº 03 de 2017 prevê as normas sobre as redes do Sistema Único, subscrevendo 

no seu Capítulo I as diretrizes para o componente móvel - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 

SAMU 192 (BRASIL, 2017).  

A expansão consiste em ofertar a cobertura do Serviço Móvel de Atendimento às Urgências-SAMU em 

municípios que não haviam aderido ao Projeto inicial de implantação do Serviço, em uma mesma 

Macrorregião de Saúde, sob a égide da mesma Central de Regulação de Urgências – CRU. Assim, a 

expansão do SAMU 192 Regional de Alagoinhas ocorrerá através da implantação do serviço na Região de 

Ribeira do Pombal, configurando-se no SAMU REGIONAL DE ALAGOINHAS/RIBEIRA DO 

POMBAL.  

A Proposta é Expansão de mais 14 bases descentralizadas contemplando a Região de Saúde Ribeira do 

Pombal; Cobertura de 100% dos municípios da Macrorregião Nordeste; Total de 27 bases descentralizadas e 

34 unidades móveis sob a égide da CRU Alagoinhas. Contemplando todos os municípios da região de 

Pombal.  

A cobertura será: USA de Nova Soure cobre: Banzaê, Cipó, Cícero Dantas, Fátima, Heliópolis, Nova 

Soure, Ribeira do Amparo. USA de Ribeira do Pombal cobre: Ribeira do Pombal, Adustina, Antas, 

Coronel João Sá, Novo Triunfo, Paripiranga, Sítio do Quinto. Além disso há também 2 UPA, uma em Nova 

Soure e outra em Ribeira do Pombal. Todos os municípios terão bases descentralizadas e vão solicitar 

habilitação de ambulâncias pelo SAIPS. Aprovado. RESOLUÇÃO A SER PUBLICADA. 

 

1.3 Repasse integral dos valores financeiros contratualizados pelos prestadores de Serviços Habilitados 

na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

suspendendo a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas.  

Proposta de resolução CIB que aprova o repasse integral dos valores financeiros contratualizados pelos 

prestadores de Serviços Habilitados na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), suspendendo a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e 

qualitativas devido ao cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 e a dificuldade de atender essas 

metas por parte dos prestadores da rede de cuidados à pessoa com deficiência.  

Outra dificuldade é o MS reconhecer os atendimentos por telessaúde e teleconsultoria nos sistemas de 

produção e que com o cenário atual tem sido uma alternativa para manter alguns serviços e que não vão de 

encontro ao atendimento integral aos usuários.  

Colocada a dificuldade dos municípios prestadores em realizar esses repasses, sendo que nesses 

procedimentos o município arca com um maior valor do procedimento, além da resolução como está posta 

não contemplar as necessidades de todas as unidades que ofertam serviços. Precisa estar definido pelo MS a 

inclusão do serviço de atendimento à distância para os gestores ficarem seguros. SESAB esclarece que a 

resolução não propõe ampliar o valor do contrato atual. Reforça que não entra serviço de OPME hospitalar. 

Não houve consenso da CIB.  



Encaminhamento: Realizar discussão pela área técnica do estado para definir a situação e no GT de RCPD.  

 

2. SESAB/GASEC/COSEMS:  

2.1 Comando Único de serviços de média e alta complexidade de municípios da Bahia.  

Informado que município de Paratinga no Oeste passou pelo Conselho Municipal de Saúde e CIR, sendo 

aprovado nessas instâncias e há outros, mas que estão seguindo o fluxo e serão apresentados na próxima 

reunião.  

Aprovado o Comando único de Paratinga pela CIB. Resolução CIB 075/2021. 

 

2.2 Vacinação contra COVID-19. 

Colocado sobre Assembléia Geral da Diretoria do Cosems e incumbências para levar ao Conares, como 

levantamento da falta de D2 e doses na D2 com envasamento em quantitativo menor. Diante desses 

problemas levantados, sentiu-se a necessidade de pactuar a realização de levantamento de quantas doses D2 

que faltam, lembrando que cada gestor é responsável pela sua resposta. Fazer via CIB, pois vários estados já 

fizeram. 

Encaminhamento: 

I: quantos municípios apresentam falta de D2 (Levantamento da D2);  

II: Estimativa principalmente de trabalhadores de saúde que faltam ser vacinados por município;  

III: Levantamento da necessidade de Oxigênio pelos municípios.  

IV: Quanto a vacina da Pfizer que está indo para as capitais, decisão do MS, por ter condição de 

acondicionar melhor para distribuir, mas que não vai ficar restrito, pois tem prazo e que serão descontadas na 

sua cota municipal. Por exemplo, Salvador não receberá dose a mais apenas será abatido da D1 que iria 

receber. Os ultrafreezers estão sendo implantadas nas regionais.  

V: Após levantamentos, a CIB fará um documento ao M.S e MPF para reforçar a dificuldade que os 

municípios estão passando em relação à ausência de vacina.  

DIVEP informa que os municípios receberão até amanhã a D2 de Coronavac, pois a Bahia conseguiu se 

organizar para não ocorrer desabastecimento. Também recebem hoje Astrazeneca com quantidade razoável e 

distribuirão todas as doses para os municípios conseguirem fazer a vacinação do grupo prioritário aprovada 

na última CIB.  

Aprovados pela CIB os encaminhamentos propostos.  

 

3. COSEMS:  

3.1 Município de Belo Campo solicita apoio referente à suspensão de repasse do Centro de 

Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário habilitado pela 

Portaria Ministerial Nº 1.579, de 19 de junho de 2020;  

Secretário Municipal de Saúde de Belo Campo coloca a necessidade de manter uma Equipe 

Multiprofissional no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, sem repasse ministerial, por 

um erro no cadastramento no CNES/DATASUS do profissional Técnico de Enfermagem. Foi corrigida esta 

inconformidade no sistema já visualizado na competência CNES/DATASUS DEZ/2020. Porém, tiveram 

negativa vinda da Coordenação Nacional com a seguinte argumentação: o Centro de Atendimento do 

município de Belo Campo (BA) não fez jus ao recebimento do recurso financeiro, por carga horária 

cadastrada ser inferior ao preconizado pela Portaria 1445/2020. Por se tratar de recurso de crédito 

extraordinário, o município não fará jus a crédito retroativo. Dessa forma, o município solicita apoio da CIB 

para revisão do MS nos fatos e se possível, a contribuição nas negociações junto ao Ministério da Saúde no 

pagamento das competências que foram suspensas. SESAB e COSEMS coloca a dificuldade de ser atendido 

pelo MS, mesmo já tendo sido feito solicitação do pleito por ambas as instâncias.  

Encaminhamento: Será feito ofício pelas áreas técnicas da DAE e DICON/SESAB e Secretaria Executiva 

da CIB para alinhamento e assinatura dos Coordenadores da CIB com solicitação do pleito para o MS. 

 

3.2 Município de Itacaré solicita apoio para credenciamento da Unidade de Pronto Atendimento 24h 

para enfrentamento da Covid-19 junto à SESAB. 

SESAB coloca que recebeu do município o pleito e que foi encaminhado para parecer da NUCON/SESAB, 

sendo informado pela DICON que trata-se de Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 e 

deve ser pleiteado junto ao MS. 

 

 

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 20/05/2021 


