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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 20/05/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 287ª Reunião Ordinária da CIB de 2021: 09:20h.  

 

 

Resoluções CIB publicadas em Ad Referendum, para ratificação:  

078 e 083 - atualização dos Anexos 2, 3 e 8 do Plano de Contingência Estadual de COVID (discutidas e 

aprovadas no GT de leitos, que se reúne semanalmente).  

081/2021 – aprova o Protocolo do Teto MAC (previamente acordado em CIB); 

 084/2021 – atualização do levantamento de D2 para vacina COVID solicitada pelo MS.  

 

Ratificadas pela CIB. 
 

INFORMES: 
 

1. SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB e SAIS/DAB: 

Credenciamentos solicitados ao MS: (Reforçado que os municípios agora encaminham os credenciamentos 

ao MS e apenas os comunicam à CIB) 

ESF – Equipe de Saúde da Família de Mucuri;  

ESB – Equipe de Saúde Bucal de Boninal, Guanambi e Cruz das Almas; ACS – Agente Comunitário de 

Saúde de Boninal;  

ECR – Equipe de Consultório na Rua de Camaçari.  

 

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

2.1 Termo de Referência de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (e-

MAESM) como ponto do Componente da Atenção Especializada em Saúde Mental (AMENT) segundo 

a Portaria MS/GM nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017 e Portaria MS/SAS nº 544, de 07 de maio de 

2018, enquanto estratégia para atenção integral à pessoa com transtornos mentais moderados.  

Trata -se de um dispositivo para agregar o cuidado integral, fortalecendo a atenção básica – importante a 

visão da atenção em rede. 

MS retomou a necessidade de serem aprovados pela CIB, com publicação de resolução, razão pela qual a 

DGC disponibilizará o Termo em site e encaminhará ao COSEMS, para divulgação;  

Proposta de Pactuação da aprovação dos Projetos/Planos de AMENT que já foram encaminhados à área 

técnica até ontem, (19/05/2021) porém por não ter tido tempo hábil para serem incluídos na Pauta, e, se aptos 

após análise, serem publicadas as resoluções em ad referendum. 

 

Aprovada a pactuação sugerida.  
 

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

3.1 Capacitação em Manejo Clínico e Vigilância Epidemiológica da Tuberculose para Atenção Básica, 

em municípios da Bahia com a maior carga da Tuberculose;  

 

3.2 Projeto de Capacitação em Hanseníase em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e a Sociedade 

Brasileira de Dermatologia (SBD).  

DIVEP – efeito negativo da pandemia nos indicadores de doenças transmissíveis. Levantamento de 2018 e 

2019: queda preocupante nos indicadores. 

De janeiro a março de 2021 – aproximação da DIVEP com municípios mostrou, como um dos problemas, as 

mudanças de referências técnicas para estas doenças. 

Importância de se ter um olhar diferenciado para os municípios com taxas maiores de detecção de 

Hanseníase.  



 

HOMOLOGAÇÕES 
 

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

1.1 Credenciamento/habilitação: 

Credenciamento de Laqueadura Tubária e Vasectomia - Hospital Municipal Dr. Álvaro Bezerra de Maracás e 

de Vasectomia - Policlínica Regional de Saúde Vitória da Conquista.  

Credenciamento de CAPS I - município Ibipitanga. 

Habilitação de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – e-MAESM Tipo 2 -

Hospital Municipal Edesia Rocha Neves, município Gongogi.  

 

Aprovadas as homologações. RESOLUÇÕES CIB Nº 086-089/2021. 
 

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

2.1 Plano de Enfrentamento da Hanseníase biênio 2021/2022. 

Apresentação do Plano de Enfrentamento da Hanseníase biênio 2021/2022, embasado na Estratégia Nacional 

para o enfrentamento da Hanseníase 2019-2022 do MS, com estratégias estaduais para melhoria na detecção 

e cura dos casos, incentivo às atividades de controle e que estejam disponíveis e acessíveis a todos os 

indivíduos no contexto da pandemia de Covid-19, para melhorar a baixa dos indicadores.  

 

Proposta para 2021 e 2022 - com base na situação epidemiológica da pandemia e sem a inclusão de 

indicadores novos.  

Três pilares estratégicos:  

Pilar 1: Fortalecer a gestão do Programa;  

Pilar 2: Enfrentamento da Hanseníase e suas complicações;  

Pilar 3: Combater a discriminação e promover a inclusão.  

Coeficiente de detecção de hanseníase com variação negativa de percentual em todas as regiões de saúde, em 

menores de 15 anos e nos anos das coortes na Bahia, 2019 e 2020. Impacto da pandemia nos indicadores 

Casos novos em 2020 – sem detecção em várias regiões – mostra interrupção do acompanhamento destes 

indicadores. 

Diminuição significativa da proporção de contatos examinados – preocupante porque se trata de um 

indicador de resultado. 

Irecê foi o único município do estado que apresentou indicador positivo – entrarão em contato para 

identificarem estratégia utilizada a fim de repassarem aos outros municípios.  

 

Ações propostas:  
 

Pilar 1: Fortalecer a Gestão do Programa nos municípios:  
Apoiar municípios na elaboração dos planos de enfrentamento – concluído;  

Realizar capacitação sobre ações de vigilância na hanseníase – concluído;  

Identificar referência técnica para acompanhamento do agravo no município;  

Capacitar os profissionais da Atenção básica em manejo clínico e prevenção de incapacidades de 

Hanseníase;  

Capacitar os profissionais de referência para o agravo nos municípios no Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação – em andamento;  

Realizar ações para alcance dos indicadores de: detecção de casos, detecção em menores de 15 anos; 

Ampliar proporção dos contatos examinados e proporção de cura;  

Promover ações que favoreçam o diagnóstico precoce.  
 

Pilar 2: Enfrentamento da Hanseníase e suas complicações:  

Avaliar e monitorar o SINAN, com elaboração de relatório sobre as incompletudes e inconsistências;  

Apoiar os municípios na descentralização do serviço de Hanseníase para as unidades básicas de saúde; 

Orientar quanto ao exame de todos os contatos domiciliares e sociais de Hanseníase para as UB;  

Assegurar a dispensação de medicamentos;  

Assegurar as consultas, acompanhamento e visitas;  

Realizar busca de faltosos, para minimizar os indicadores.  

 

Pilar 3: Combater a discriminação e promover a inclusão:  

Mobilizar organizações não governamentais, entidades civis e religiosas para redução do estigma e 

discriminação contra as pessoas com Hanseníase, inclusive os familiares.  

 



Aprovada a Homologação. RESOLUÇÃO A SER PUBLICADA 
 

Encaminhamentos: 

Voltar à discussão do GT da Atenção Básica juntamente com a Vigilância à Saúde buscando estratégias 

para fortalecer este nível de atenção, buscarem novas tecnologias para avançarem no cuidado à Hanseníase 

de forma mais rápida, rever o Plano e verem o que é e o que não é possível ser feito neste momento da 

pandemia para que possam executar o que é factível do referido Plano. A reunião será para a próxima 

semana, em encontro presencial, no COSEMS. Sugerido levar esta discussão também para o CES. 

 

APRESENTAÇÕES 
 

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

1.1 Implantação do Protocolo para Investigação de Óbito por HIV/AIDS. 

Realizada apresentação sobre Implantação do Protocolo para Investigação de Óbito por HIV/AIDS – 

aumento da taxa de detecção de casos novos e de mortalidade por HIV; 

Último boletim epidemiológico do país - ano de 2019 a taxa de casos novos foi de 12,8/100.000 habitantes, 

associado à elevada taxa de mortalidade, que corresponde a 4,1/1.000 habitantes.  

Quatro municípios da Bahia no ranking de municípios brasileiros com maiores taxa de mortalidade por HIV: 

Ilhéus, Itabuna, Juazeiro e Porto Seguro. 

Chamada atenção de que a sobrevida de um paciente com HIV/AIDS em tratamento é semelhante ao da 

população geral.  

 

Proposta:  

Na tentativa de conter o avanço e reduzir as taxas de mortalidade por HIV/Aids, foi proposto Grupos de 

Trabalho/Comitês de investigação das causas de mortalidade por HIV/AIDS para os municípios do estado 

que já possuem os comitês de investigação de mortalidade e que já fazem investigação de casos de doenças 

infecciosas (metade dos municípios do estado já realizam) e passarem a fazer investigação e vigilância de 

óbitos por HIV/AIDS, pois os métodos de investigação são os mesmos das outras doenças.  

Recomendação do MS: implantação dos Comitês apenas em municípios com população maior de 

100.000 habitantes em alguns estados. 

 

Objetivos:  

Estruturar grupos de trabalho baseado no Protocolo de Investigação de Óbitos por HIV/AIDS, para 

investigação das causas de mortalidade causadas pela doença nos municípios: Salvador, Paulo Afonso, 

Simões Filho, Camaçari, Ilhéus, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Jequié, Feira de Santana, Teixeira de 

Freitas, Vitória da Conquista, Eunápolis, Barreiras, Santo Antônio de Jesus;  

Identificar as deficiências que levaram a falhas no diagnóstico e tratamento; 

Propor correções e posterior monitoramento da redução das taxas de mortalidade do agravo.   

Protocolo de Investigação de Óbito:  

Implantação de Comitês Municipais e/ou estaduais: finalidades, funções, composição e funcionamento; 

Critérios para investigação de óbitos por HIV/Aids recomendados;  

Critérios de Investigação de óbitos nos municípios das UF. 

  

Métodos de Investigação:  

Fontes para a coleta de dados: SIM; SINAN; Siclom; Siscel; SIH-SUS; SI-CTA.  

Critérios para investigação de óbitos por HIV/Aids: Critérios recomendados para investigação.  

Protocolos, Fluxos e Relatório.  

Fluxograma para investigação de óbito.  

Os óbitos dos municípios com mais de 100.000 hab. serão avaliados. 

Solicitada aprovação com homologação e publicação de resolução, por se tratar de um protocolo novo.  

 

Aprovado proposta. RESOLUÇÃO CIB Nº 095/2021 
 

PACTUAÇÕES 
 

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

1.1 Portaria GM/MS nº 3.350, de 8 de dezembro de 2020 que institui, em caráter excepcional e 

temporário, incentivo financeiro federal de custeio, para o desenvolvimento de ações no âmbito dos 

serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).  



O estabelecido na portaria é no contexto do Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), decorrente da Covid-19.  

O incentivo financeiro será destinado aos entes federativos que possuírem Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) habilitados e regularmente custeados pelo Ministério da Saúde.  

A SESAB, pela dificuldade em repassar o recurso para os municípios sob comando da gestão estadual, 

enviou ofício ao MS, solicitando retificação da Portaria em que estão os municípios que não estão sob gestão 

do estado, mas o MS informou que não poderá fazer isso.  

O Secretário de Saúde publicará portaria autorizando o estado a repassar esse recurso aos municípios, porque 

se trata de recurso para COVID na atenção à saúde mental. 

A Portaria deste recurso foi publicada desde dezembro de 2020 e ficou retido aguardando devolutiva do MS. 

São 39 municípios baianos que não têm comando único tem CAPS e estão nesta relação.  

Pautado para se aprovar resolução.  

O valor a ser recebido é de R$ 28.305,00 para cada município.  

 

Encaminhamento sugerido: 

Orientação aos gestores municipais, a fim de que todos saibam quem irá receber e como deve executar o 

recurso, pois trata-se de recurso para Covid e cujas ações são estabelecidas pela Portaria, e sobre a 

necessidade de ser prestado conta de forma especial, com decreto municipal para utilização de recurso extra 

orçamentário.  

Aprovado pelos membros CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 096/2021. 

 
 

1.2 Desenho Regional da Linha do Cuidado da Pessoa com HTLV – RS de Saúde de Vitória da 

Conquista e Guanambi;  

Informado que existe Portaria com a Linha de cuidados da Pessoa com HTLV, que venceu o prazo em maio, 

mas precisa ser prorrogado, com nova Portaria. 

A intenção é de este modelo, que será conformado desde a atenção básica até outros níveis, ser replicado 

para outras linhas de cuidado.  

 

Proposta:  

Aprovar os estabelecimentos e serviços de saúde componentes da Linha do cuidado às pessoas vivendo com 

o Vírus HTLV da Região de Saúde de Vitória da Conquista.  

 

Os pontos de atenção e os componentes SAE/CTA da linha de cuidado: 

Componente SAE/CTA:  

em VC o Centro é de abrangência estadual e o CTA de VC é para referência municipal; 

 

Componente ambulatório especializado: 

Centro municipal de Atenção Especializada – CEMAE;  

Policlínica Regional de Saúde – em VC e Itapetinga. 

 

Componente urgência e emergência:  

SAMU 192 – Regiões de VC e Itapetinga (100% dos municípios estão cobertos com SAMU 192; 

UPA 24H – VC (Porte III - regional) 

UPA 24H – Vilobaldo Macedo (Porte I - municipal) 

Hospital S. Vicente de Paulo- municipal; 

Hospital UNIMEC - municipal 

Hospital Geral de VC – regional; 

Hospital S. Lucas – municipal; 

Hospital Tavila Oliveira – municipal; 

Hospital Bom Jesus da Serra - municipal; 

Hospital Dep. Luis Eduardo Magalhães - municipal; 

Hospital Dr. José Cardoso dos Apóstolos - municipal; 

Hospital Joaquim Mutti de Carvalho - municipal; 

Hospital Milton Rocha Souza - municipal; 

Unidade Mista Hospitalar Dr. Adelmário Pinheiro - municipal; 

(Todos os hospitais, mesmo os HPP, ficam como referência para urgência e emergência.) 

 

Componente atenção hospitalar: 

Hospital S. Vicente de Paulo- municipal; 

Hospital Geral de VC – regional; 



Hospital UNIMEC – municipal; 

Hospital S. Lucas – municipal. 

 

Componente reabilitação: (a história natural da doença tem importante comprometimento da função motora); 

Centro Municipal Especializado em Reabilitação Física e Auditiva (CEMERF) - regional; 

Clínica Municipal de Reabilitação Dr. Sebastião Rodrigues Castro - municipal; 

Policlínica de Anagé - municipal; 

Serviço de Fisioterapia/Clínica de Atendimentos Especiais - municipal; 

UBS Alvorada e UBS Manoel da Silva - municipal; 

Centro de Fisioterapia/Centro de Saúde de Caetanos - municipal; 

Policlínica de Atendimento Especializado Florindo Lima - municipal; 

Ambulatório de Fisioterapia – Hospital Dr. José Cardoso dos Apóstolos - municipal; 

Clínica de Fisioterapia/Hospital Joaquim Mutti de Carvalho - municipal;  

Centro de Fisioterapia/Milton Rocha Souza - municipal; 

USF Maria Ieda Moreira Alves Sede I - municipal; 

Centro de Fisioterapia/Unidade de Pronto Atendimento Maria Dassis Meira Santos- municipal; 

Policlínica de Atenção Especializada - municipal; 

Centro de Reabilitação - municipal; 

Centro de Fisioterapia/Centro de Saúde Adelino Fernandes de Oliveira - municipal; 

Centro de Saúde de Tremedal - municipal; 

 

Componente gestação de alto risco (pela transmissão vertical, a gestação é de maior risco para HTLV).  

Hospital municipal Ezaú Matos 

(Todos os hospitais dos municípios ficam como a primeira referência.)  

 

Fase atual:  

vídeo aulas para diagnóstico precoce, que é muito demorado.  

movimento para sensibilizar os profissionais nas maternidades e ações na sala de parto.  

Orientação aos municípios da região de Guanambi para esta LC.  

 

Encaminhamento: 

Proposto mais 90 dias para implantação, ampliar para outras regiões e realizar capacitação para os 

municípios. 

 

Aprovada a proposta referente a Vitória da Conquista RESOLUÇÃO CIB Nº 092/2021. 

(OBS: foi retirado o desenho de Guanambi para pactuação, por ter necessidade de ajustes).  
 

1.3 Componente Hospitalar do PAR da RUE Macrorregião Leste;  

Esta é a 3ª alteração feita, por solicitação do MS para adequações. Os demais componentes estão valendo as 

aprovadas na última resolução.   

Realizada apresentação com atualização do PAR da Rede de Atenção às Urgências da Macrorregião Leste – 

 

Leitos de UTI:  

Substituição da proposta de qualificação de 04 leitos de UCO por 04 leitos de UTI adulto - Hospital Santa 

Isabel; (Sugestão de SSA - como o H. Santa Isabel nunca ampliou leitos SUS, não poderia pedir qualificação 

de leitos, mas como o H. Metropolitano ampliou 20 leitos e nunca fizeram qualificação, então, que ficasse 

mantida a qualificação de 4 leitos do S. Isabel, mas não seria da própria unidade, mas de outra unidade do 

mesmo gestor, para tentarem a aceitação do MS). 

Substituição de 30 leitos de UTI do HGRS para o Hospital Metropolitano (Origem: 20 ORTOFORT e 10 

Hospital da Cidade);  

Alteração na proposta de remanejamento de leitos de UTI adulto aprovados e não financiados para o 

Hospital Metropolitano - de 55 para 45 leitos;  

Alteração da proposta de qualificação respeitando o parâmetro de 70% das unidades (retificando o parâmetro 

de 80 % proposto anteriormente): Hospital da Mulher, Hospital Eládio Lasserre, Hospital Santo Antônio e 

ICOM.  

 

Cuidados Paliativos:  

Substituição do Hospital de Mont Serrat (devido à paralização do projeto decorrente da pandemia) pelo 

Hospital Costa dos Coqueiros, sem prejuízo financeiro;  

 

Aprovado. RESOLUÇÃO CIB Nº 091/2021. 



 

1.4 Ampliação do SAMU Regional de Serrinha, com a inclusão das Bases Descentralizadas de 

Teofilândia e Barrocas.  

O SAMU de Serrinha está com a Central de regulação habilitada e qualificada. Como existiam algumas 

bases descentralizadas sem compor a regional, os gestores se organizaram e estão solicitando ampliação com 

a inclusão dos municípios de Teofilândia e Barrocas, mas solicitado para ser aprovado também nesta CIB: 

Valente, Conceição do Coité, e Lamarão que chegaram ontem à noite, já foram analisados os detalhamentos 

técnicos e, com a resolução CIB, precisam ser incluídos no site e encaminhados para o MS. 

 

As bases descentralizadas de FS: Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Baixa Grande, Conceição de Jacuípe, 

Coração de Maria, Irará, Ipirá, Nova Fátima, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara e Santo Estevão – também 

chegaram ontem à tarde, sem ter tido tempo para pautar, já analisados os detalhamentos técnicos de Bases, já 

aprovados em CIR.  

 

Colocada a necessidade de implantar nas regionais de Seabra e Itaberaba, já com projetos aprovados pelo 

MS. Já têm base construída. 

 

Aprovado pela CIB: Detalhamento SAMU Serrinha (RESOLUÇÃO CIB Nº 094/2021) e Feira 

de Santana RESOLUÇÃO A SER PUBLICADA. 
 

2. SESAB/GASEC/COSEMS:  

2.1 Situação dos leitos clínicos, de UTI e leitos de Suporte Ventilatório COVID.  

Informado pela DAE/SESAB as alterações de leitos no estado da Bahia:  

Hospital Couto Maia – Salvador: ampliou de 78 para 88 Leitos de UTI adulto (aumentaram 10 leitos de 

UTI); 

Hospital Vicentina Goulart – Jacobina: diminuiu a capacidade para 30 leitos clínicos, eram 40 (baixa taxa de 

internação); 

Hospital Geral de Vitória da Conquista: prevista área para ampliação de 10 leitos UTI adulto; (ainda em 

estruturação); 

Hospital São José e Maternidade Santa Helena – Ilhéus: ampliou 10 leitos UTI adulto (pela ampliação da 

área hospitalar e aquisição de ventiladores).  

Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães – Itabuna: reduziu 15 leitos, ficando com 30 leitos clínicos 

adultos. (baixa taxa de internação e problemas estruturais). 

Total de leitos:  

clínicos adultos: 1.742.  

Leitos clínicos pediátricos: 67 leitos;  

Leitos UTI Adulto: 1.598;  

Leitos UTI Ped: 36 leitos.  

Para ampliação de leitos clínicos adultos: 22 e leitos UTI Adulto: 61.  

Solicitação de alteração do número do CNES e do nome da Clínica Santa Clara, que passa a se chamar Clara 

Santa, em Salvador.  

Colocado que, mesmo abrindo novos leitos, a Bahia continua com taxa de ocupação elevada e sem 

perspectiva de ampliar muito mais leitos. Necessidade de continuar com as medidas protetivas. 

 

Leitos de Suporte Ventilatório:  

Informado a identificação de disparidade entre o número de leitos habilitados pelo MS e os solicitados, 

vários municípios sem habilitação.  

Cosems e SUREGS - trabalho conjunto com os municípios que estão tendo dificuldade com o SAIPS, 

levantamento para identificarem os leitos, se ativos e se possuem cadastros no SAIPS e assim, a equipe 

técnica da SESAB poder atuar em apoio.  

Municípios que conseguiram habilitação no sistema de informação solicitaram treinamento para realizar a 

produção. 

Atualização do Hospital de Campanha – Centro de Iniciação Esportiva CIE I: implantação de suporte 

ventilatório em Salvador – 30 leitos contemplados;  

UCC Unidade de Controle do COVID 19 de Luís Eduardo Magalhães – 06 leitos; 

Hospital Municipal São Geraldo, de Malhada - 02 leitos.  

Total; 45 municípios solicitados, com 345 leitos.  

 

Aprovados os leitos clínicos, de UTI e de suporte ventilatório apresentados. RESOLUÇÃO CIB Nº 

090/2021. 

 



3. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP E 

SAFTEC:  

3.1 Hepatites Virais – Transferência das medicações do componente especializado para o componente 

estratégico.  

Apresentação da DASF: transferência dos medicamentos para o tratamento das hepatites virais do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), para o Componente Estratégico da 

Assistência Farmacêutica (CESAF: 

Marco Regulatório da mudança: Portaria nº 1.537, de 12 de junho de 2020 - inclui os medicamentos do 

Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais no Componente Estratégico da 

Assistência Farmacêutica.  

Nota Técnica CGAHV/DCCI/SVS/MS nº 319, de 29 de setembro de 2020 –- dispõe sobre a estrutura e 

organização das farmácias que dispensarão medicamentos do Programa Nacional de Hepatites Virais, bem 

como o acesso aos medicamentos, ao sistema de informação, envio de dados, programação de 

medicamentos, período de transição e cronograma.  

Resolução CIB - RESOLVE: Estabelecer a rede de farmácias que fornecerá acesso aos medicamentos para 

as hepatites virais no Estado da Bahia e definir uso do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos – 

SICLOM Hepatites como o sistema de informação para o gerenciamento logístico dos medicamentos 

antivirais para as hepatites no estado da Bahia.  

As farmácias do Programa de Hepatites Virais:  

A rede atual de farmácias dispensadoras de medicamentos para as Hepatites Virais é composta por unidades 

estaduais e municipais (Anexo I).  

Esta rede, que está em processo de implantação, conforme transcorre o processo de migração do 

Componente Especializado para o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, está organizada de 

acordo com as seguintes etapas:  

Etapa 1:  Inclusão de 05 novas unidades, e implantação do SICLOM Hepatites em 11 unidades, totalizando 

16 unidades utilizando a ferramenta.  

Etapa 2: Inclusão de 16 unidades, com utilização do SICLOM Hepatites, totalizando 32 unidades na rede de 

farmácias.  

As unidades de farmácia deverão apresentar infraestrutura adequada às atividades desenvolvidas, dispondo 

de espaço para a realização das ações inerentes à assistência farmacêutica, de acordo com a legislação 

sanitária vigente.  

A farmácia deve contar, preferencialmente, com área destinada ao atendimento individual, com estrutura e 

material adequados à dispensação dos medicamentos de maneira orientada por profissional farmacêutico. A 

farmácia deve dispor de computador, com acesso á internet, para realização do registro da dispensação no 

sistema SICLOM Hepatites, no momento do atendimento do usuário. 

É obrigatória a presença do profissional farmacêutico.  

As farmácias das Bases Regionais de Saúde vinculadas ao Componente Especializado só poderão encerrar as 

atividades de dispensação dos medicamentos das Hepatites virais após sinalização da área técnica da DASF, 

a fim de evitar vazios assistenciais nas regiões.  

As farmácias dispensadoras municipais serão designadas considerando, preferencialmente, a vinculação a um 

serviço especializado que realize atendimento aos pacientes acometidos por Hepatites Virais.  
A aquisição e o fornecimento dos medicamentos para tratamento das Hepatites Virais, conforme protocolo 

estabelecido, é responsabilidade do Ministério da Saúde.  

Compete ao Estado o apoio logístico e a orientação para acesso aos medicamentos para tratamento das 

Hepatites Virais, bem como o gerenciamento do cadastro dos profissionais farmacêuticos que realizarão as 

dispensações dos medicamentos no SICLOM Hepatites.  

A programação de medicamentos, o controle de estoque e a dispensação aos usuários, conforme protocolo 

estabelecido, é de responsabilidade das farmácias dispensadoras de medicamentos e devem ser realizadas 

utilizando a ferramenta SICLOM Hepatites.  

A capacitação, atualização e treinamento das equipes acerca dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT) de hepatites virais, bem como dos fluxos operacionais, é de responsabilidade triparte e 

pode ter iniciativas de todas as esferas de gestão.  

Apresentada a relação atual de farmácias dispensadoras de medicamentos do programa de hepatites virais.  

Informado a atuação DIVEP/SAIS /Nefrologia, no “Projeto Hepatite zero”, nas clínicas de hemodiálise, com 

o objetivo de zerarem as hepatites virais transmitidas em pacientes em hemodiálise. 

 

Aprovada pelos membros CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 093/2021 

 

4. COSEMS  

4.1 Regulação de leitos e remoção de pacientes com COVID-19. 



Cosems realizou reunião com coordenadores de CIR de todas as regiões sobre a situação caótica da 

regulação vivenciada pelos gestores, no transporte dos pacientes, pois estão morrendo esperando a vaga ou 

quando tem a vaga não transfere por falta de transporte.  

Cobrada à Central e à Superintendência de Regulação do estado se posicionarem e tomarem providências.  

O Cosems se colocou está disponível para apoiar na solução do problema. 

Principais tópicos colocados pelos gestores na referida reunião:  

Demora no transporte sanitário;  

SAMU não leva pacientes com necessidade de discutir esse fluxo;  

Muitas ambulâncias SAMU quebrando pelo uso excessivo; 

Distância das localidades da transferência;  

Ausência de transporte aéreo para grandes distâncias;  

Transferência para unidades fora da região, mesmo com leitos vagos na região 

Posições contraditórias da equipe de UTI móvel (negando levar paciente alegando que não está estável); 

A região metropolitana tem passado dificuldade com o transporte sanitário.  

Necessidade de desburocratizar esse transporte; 

A SESAB :entende o sentimento dos gestores, mas existe dificuldade de contratar empresas para transporte 

sanitário.  

O estado saiu de uma média de 38 remoções/dia para 70 remoções/dia; 

Antes só havia empresas contratadas em quatro regiões e hoje tem pelo menos uma empresa em cada região; 

Dificuldade maior de resolver hoje o problema: inexistência de equipe profissional para o transporte. 

Posições contraditórias da equipe de UTI móvel e da equipe da unidade – não é competência da CER e da 

SUREGS, é ato médico, necessidade de avaliar ação junto ao CREMEB e MP para resolver. 

Proposta de abrirem credenciamento em estados limítrofes, já sendo tramitado na PGE. 

Solicitado aos gestores para notificarem os problemas para avaliarem o ocorrido; 

MS encaminhou recurso financeiro de COVID para vários pontos de atuação, e se negou para urgência 

/emergência; 

 

Encaminhamento: 

Formação de um Gabinete de crise, com gestores e representação da diretoria do COSEMS, CIB, áreas 

técnicas afins, como SAIS, coord. de SAMU, SUREGS, CER. – REUNIÃO NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 

24 DE MAIO, ÀS 14 HORAS, NA UPB/COSEMS. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 17/06/2021 


