
 

 

                                                                      

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 22/07/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 288ª Reunião Ordinária da CIB de 2021 às 09:29.  

 

1. Informes: 

Credenciamentos solicitados ao MS: 

ESF – Equipe de Saúde da Família: Cairu, Cristópolis, Teolândia, Conceição da Feira, Umburanas, Itagibá e 

Ubaitaba.  

ESB – Equipe de Saúde Bucal: Cristópolis, Presidente Dutra, Conceição da Feira, Cansanção, Umburanas e 

Planalto.  

ACS – Agente Comunitário de Saúde: Souto Soares, Cairu, Cristópolis, Presidente Dutra, Conceição da 

Feira, Umburanas e Ribeira do Pombal.  

EAB – Equipe de Atenção Básica: Cristópolis.  

EAP – Equipe de Atenção Primária: Cruz das Almas.  

Gerente de Saúde da Família: Cristópolis.  

Resoluções CIB aprovadas em ad referendum: 098, 099, 100, 101, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 115 e 

0116/2021. (Dessas Resoluções algumas discutidas e aprovadas no GT de Leitos, que se reúne 

semanalmente, outras indicadas previamente por CIB extraordinária). Ratificadas pela CIB. 

 

1. Secretaria Executiva da CIB e SAIS/DAB/DAE  

1.2 Projeto PROADI – Apoio à implementação das Boas Práticas na Atenção à Cardiologia e 

Urgências Cardiovasculares nas UPA.  

DAE – oferta do MS, através do Projeto PROADI SUS – Eixo Pré hospitalar e Unidade Hospitalar, que é o 

apoio à implementação das ‘Boas Práticas na Atenção à Cardiologia e Urgências Cardiovasculares’.  

Projeto em parceria com o Hospital do Coração (Hcor) para qualificar a gestão de manejo clínico das 

urgências cardiovasculares.  

Através do Tele-ECG serão apoiadas e direcionadas as tomadas de decisões com relação aos pacientes com 

IAM. Terão também sessões práticas de aprendizagem em plataformas virtuais. 

Foram disponibilizadas 16 vagas em UPA para a Bahia.  

Critérios de escolha pelo MS: 

Maior produção (Eletrocardioclínica); 

16 UPA preferencialmente qualificadas e que não estiverem em outros projetos PROADI. 

2 Hospitais do Estado. 

 Sugestão – os secretários qualificarem as UPA pois, essas ofertas do MS normalmente vêm mediante 

qualificação.    

 

 

 



 

 

 

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

2.1 Nota Técnica nº 05/2021 – CGSB/DESF/SAPS/MS, que tem como objetivo atualizar a Nota Técnica 

nº 18/2020 CGSB/DESF/SAPS/MS e "esclarecer aos gestores dos estados, municípios e Distrito Federal 

sobre o custeio federal dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios 

Regionais de Prótese Dentária (LRPD) no contexto da pandemia da COVID-19": 

Área Técnica – esclarece quanto aos repasses de custeio dos CEO, no componente de pagamento por 

desempenho, que os recursos provenientes da certificação no 2º Ciclo do Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ CEO) permanecerão sendo 

repassados durante todo o ano de 2021, conforme valores previstos na Portaria n° 307, de 28 de fevereiro de 

2020.  

Recurso tem o objetivo de garantir Biossegurança através de EPI aos profissionais de odontologia.  

A Coordenação Geral de Saúde Bucal esclarece que o método de avaliação do desempenho dos CEO está 

passando por revisão, face ao necessário aperfeiçoamento do método adotado pelo PMAQ CEO e à 

descontinuidade do PMAQ-AB.  

O link para consulta, que pode ser realizada através dos relatórios de pagamento das equipes e serviços da 

APS disponíveis no e-Gestor AB: hps://egestorab.saude.gov.br/gestaoaps/relFinanciamento.xhtml. 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

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

1.1 Credenciamento/Habilitação: 

Homologação dos Credenciamentos de Laqueadura Tubária e Vasectomia: 

Hospital Municipal Dr. Ulysses Celestino da Silva – município Livramento de Nossa Senhora;  

Hospital Dia São Lucas – município Juazeiro 

Homologação dos Credenciamentos de Vasectomia: 

Policlínica Regional – Região de Saúde de Teixeira de Freitas.  

Credenciamento do CAPS I: 

São Francisco do Conde, São Domingos e Madre de Deus.  

Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – eMAESM 1: 

Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição - Araci  

Centro de Saúde Jesimiel Norberto da Silva - Nova Canaã.  

Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – eMAESM 2: 

Unidade Mista Joselita da Silva Lobo - Antônio Cardoso;  

Unidade Mista de Saúde Dr. Otto Alencar - Terra Nova;  

Hospital Municipal Dr. Otto Alencar - Nordestina  

Hospital Municipal de Retirolândia.  

APROVADOS PELA CIB. RESOLUÇÕES CIB NºS 135 a 146.  

 

1.2 Aprovação da continuidade de transferência dos recursos destinados aos testes rápidos de gravidez 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de 

Saúde: 

MS publicou Portaria 1.571/2021, destinando recursos aos testes rápidos de gravidez, mas com destino para 

o teto do estado, quando deveria ter sido para os fundos municipais de saúde.  

Proposta da área técnica: resolução CIB com essa alteração.  

APROVADO PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 149/2021. 

 

1.3 Aprovação do detalhamento do componente de Atenção Domiciliar da Rede de Atenção às 

Urgências do município de Ribeira do Pombal:  

APROVADO PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 150/2021. 

 

1.4  

 

1.4 Aprovação da solicitação da devolução de uma Unidade de Suporte Básico de Vida – USB, do 

município de Conceição de Jacuípe ao Ministério da Saúde:  

Questionada a devolução de ambulância ao MS.  

A DAE informa que o problema é o tempo que esta ambulância está disponível sem habilitar. Sugestão de 

verem em outra CIR a necessidade e o interesse nesse remanejamento e o município de Conceição do Coité 

já mostrou interesse.  



 

 

Orientação do MS: inicialmente se faz necessária a devolução ao MS, por se tratar de doação e em seguida 

fazer a solicitação ao MS para outro município. 

Sugestão: resolução de devolução ao MS e concomitante resolução solicitando ao MS a realocação da 

ambulância para o município de Conceição do Coité, caso seja possível.   

APROVADA PELA CIB. RESOLUÇÃO A SER PUBLICADA 

 

1.5 Aprovação da mudança de CNPJ da Unidade de Hemodiálise no Município de Brumado/BA, em 

gestão municipal:  

APROVADO PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 153/2021. 

 

1.6 Aprovação da autorização do credenciamento para captação e transplante renal adulto do 

estabelecimento Hospital Aliança e respectiva equipe de transplante, junto ao Ministério da 

Saúde/Sistema Nacional de Transplante:  

APROVADO PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 154/2021. 

 

1.7 Aprovação dos estabelecimentos e serviços de saúde componentes da Linha do Cuidado às Pessoas 

Vivendo com o Vírus HTLV da Região de Saúde de Itaberaba:  

DAE - avaliará se tem outro município e confirmou para os municípios Itaberaba e Guanambi.  

APROVADO PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 151 e 152/2021 

 

1.8 Alteração de Prestador de Glaucoma do HCOE Hospital de Olhos para Adrivana Oliveira Cunha e 

Cia LTDA, para assistência aos procedimentos relacionados ao Glaucoma de municípios da CIR de 

Feira de Santana: Irará, Rafael Jambeiro, Coração de Maria e Antônio Cardoso: 

DAE – a produção do HCOE é muito baixa e a programação em FPO do prestador de Santaluz é suficiente 

para atender aos municípios.  

APROVADO PELA CIB. RESOLUÇÃO A SER PUBLICADA. 

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – 

SUREGS/DICON/COCON:  

Homologação dos Credenciamentos: 

Atenção Ambulatorial Especializada em DRC nos Estágios 4 e 5 Pré Dialítico na NEFROESTE de 

Barreiras; Oftalmologia – para procedimentos relacionados ao Glaucoma na Adrivana Cunha Hospital de 

Olhos de Itaberaba. 

APROVADO PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 147 e 148/2021. 

 

Detalhamento técnico para a ampliação da frota do SAMU Regional de Serrinha contemplando com 

equipamentos do SAMU 192 os municípios: Biritinga, Nordestina, Quinjingue, Retirolândia, São Domingos 

e Serrinha 

Ponto acrescido. APROVADO PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 157/2021. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE – SUPERH/DARH/ESPBA:  

1.1 Validação Funcional dos Servidores Cedidos/Municipalizados;  

RETIRADO DE PAUTA. 

 

1.2 Regionalização da oferta de vagas para o Curso de Especialização em Gestão de Sistemas e 

Serviços de Saúde;  

Coordenação de Planejamento da Regionalização – processos planejados para o semestre com a retomada da 

implantação das salas de pé diabético, a escola qualificou 141 profissionais e está com uma terceira turma 

planejada, para os municípios que ainda não aderiram.  

 

1.3 Curso Técnico em Saúde Bucal e curso de prevenção da mortalidade materna infantil (não 

constava na pauta, mas foi apresentado) 

ESPBA:  

Apresentação sobre o Curso de formação técnica em Saúde Bucal:  

Objetivo – qualificar trabalhadores de nível médio da área de saúde bucal, inseridos ou em processo de 

ingresso nos serviços de saúde do SUS, visando a melhoria da qualidade da atenção odontológica prestada à 

população.  



 

 

Público-alvo – trabalhadores de nível médio da área de saúde, que atuam na equipe de saúde bucal do SUS, 

sem qualificação específica, envolvendo estado e municípios.  

Módulos – 4 articulando teoria e prática,  

Duas opções de finalização do curso:  

Auxiliar – qualificação secundária, com 664 horas – mais ou menos oito meses de duração; 

Técnico – mais de 1000 horas. 

Adesão – o gestor municipal deve acessar o link https://forms.office.com/r/s1XaNJ8pSR e preencher o 

formulário, manifestando o interesse em ofertar o curso e informar os profissionais a serem qualificados.  A 

partir daí a escola fará um Termo de Compromisso, com assinatura do Secretário do Estado e do prefeito do 

município, 

Intermediador entre a escola e os profissionais a serem qualificados – o coordenador de saúde bucal do 

município. 

Modalidade – presencial. O curso será descentralizado nos municípios e será conduzido pelos cirurgiões 

dentistas locais, após passarem por Formação Pedagógica da ESPBA, ou terem experiência docente 

comprovada.  

Financiamento – a ESPBA não dispõe de recursos financeiros para gratificar os docentes, os cursos serão nos 

horários dos serviços dos docentes, correspondendo às suas cargas horárias, dessa forma a gratificação fica a 

cargo do município. 

 

Apresentação sobre o Curso de prevenção da mortalidade materna infantil: 

Objetivo – contribuir para prevenção da mortalidade materna e infantil através da atuação qualificada do 

agente comunitário de saúde – ACS nas ações de promoção do cuidado à mulher no período gravídico-

puerperal, ao recém-nascido e à criança menor de dois anos, no âmbito das ações das equipes da Estratégia 

de Saúde da Família.  

Público-alvo – agentes comunitários de saúde.  

Carga horária – 60 horas, desenvolvido em 08 dias (8 horas/dia – 7 dias de aula teórica e 1 dia de aula 

prática) ou 15 dias (4 horas/dia). Cada equipe de saúde formará uma turma do curso e a(o) enfermeira(o) da 

equipe atuará como docente, sendo responsável pela qualificação dos ACS da sua equipe.  

Responsabilidades da ESPBA – material didático, acompanhamento técnico e pedagógico (equipe de 

Apoiadoras Institucionais) e certificação.  

Responsabilidades dos municípios – materiais de expediente e impressos, espaço para realização das aulas 

(mantendo o protocolo de distanciamento social), equipamento multimídia para exibição dos vídeos.  

Adesão – o gestor municipal deve acessar o link https://forms.office.com/r/s1XaNJ8pSR e preencher o 

formulário, manifestando o interesse em ofertar o curso.  

Modalidade – presencial. O curso ocorre de forma descentralizada nos municípios, e é conduzido pelos 

enfermeiros das equipes locais, após passarem por Formação Pedagógica da ESPBA, ou terem experiência 

docente comprovada.  

Financiamento – a ESPBA não dispõe de recursos financeiros para gratificar os docentes, dessa forma a 

gratificação fica a cargo do município. 

Discussão: alguns municípios têm solicitado cursos à escola, outros se preocupam com excesso de cursos 

para suas equipes. 

Sugestão: COSEMS, por meio das suas equipes de comunicação e de educação, fazer intermediação com os 

gestores, para divulgar e saber quem aderirá ou não. 

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DAE  

2.1 Vídeo ‘Caminhos do Cuidar’ – Prêmio de Boas Práticas no SUS – 1ª Edição do Prêmio Prevenção e 

Controle do Câncer:  

Apresentado o vídeo Caminhos do Cuidar com Prêmio de Boas Práticas no SUS – 1ª Edição do Prêmio 

Prevenção e Controle do Câncer com solicitação e apoio dos gestores, pois o projeto está implantado em 

todas as policlínicas.  

DAE – próximo passo: fomentar a atuação dos UNACON com as policlínicas, para os usuários já saírem 

pelo menos com o encaminhamento para um primeiro atendimento.    

Sugestão: criarem formas descentralizadas para assistência aos pacientes de municípios que não têm acesso 

às policlínicas, mobilizando grandes prestadores para ficarem como referências regionais.  

 

3. APG  

3.1 Lançamento do Curso de Atualização de Planejamento em Saúde: 

Apresentação do Curso de atualização de planejamento em saúde – a ser ministrado pelo ISC/UFBA, em 

parceria com a SESAB e lançamento em 30 de julho de 2021, às 09h, pelo Youtube.  



 

 

Portaria do MS n° 1.812/2020 – institui incentivo financeiro de custeio para aprimoramento das ações de 

gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando à organização e à governança da Rede de Atenção à 

Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

Na perspectiva do novo cenário político (processo eleitoral), necessário o apoio à gestão municipal, com 

realização de educação permanente de gestores, técnicos municipais e conselheiros municipais e estaduais de 

saúde, visando à cooperação da gestão estadual para a qualificação do planejamento.  

Objetivo geral – qualificar a gestão municipal para o planejamento e gestão em saúde, na elaboração dos 

instrumentos de planejamento e nas pactuações interfederativas, promovendo o uso do sistema de 

informação nacional – DigiSUS. 

Adesão – cada gestor/técnico do município precisa aderir. 

Módulo Planejamento (DGMP) – 60 horas, com: 

01 vaga por município; 

01 vaga para representante de cada Base, que será multiplicador e representante do Núcleo Regional; 

01 vaga para o CMS.  

Proposta de cronograma do curso, em quatro módulos: 

 
 

PACTUAÇÃO 

 

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

1.1 Alteração da Resolução CIB nº 140, de 29 de maio de 2018, que aprova as diretrizes, componentes, 

responsabilidades gestoras e indicadores de monitoramento e avaliação para a implantação da Linha 

de Cuidado às Pessoas com Pé Diabético e Feridas Complexas, na Rede Regional de Atenção à Saúde 

do estado da Bahia: 

DAB: 

Proposta: Acrescentar, no Artigo 8º da Resolução 140/2018, sobre a proposta da Política – referente às 

competências do Estado – no seu Capítulo VI – Das Responsabilidades Gestoras, o “Parágrafo XIII - 

Fornecimento de curativo especial voltado para a Sala de Pé Diabético da Linha do Cuidado às Pessoas com 

Pé Diabético e Feridas Complexas na Redes Regionais de Atenção à Saúde do estado da Bahia”.  

Com isso se pretende ajudar na redução das complicações dessa linha de cuidado.  

Objetivo: alcançar queda dos indicadores – cerca de 4500 amputações de pés/pernas por ano no Estado e 

gangrena em MMII é a principal causa de internação nas UPA em todo o estado. 

Discussão: o Estado investiu trezentos milhões de reais na política e a montagem de salas de pé diabético, 

parte mais simples da Política, não está funcionando, tem menos de 80 municípios que aderiram e desses, 

menos de 20 em funcionamento. O estado passará então a fornecer os curativos. 

Solicitado apoio da UPB – fará nota para os secretários, para que além das salas, vão também às casas com 

suas equipes, para incrementar o cuidado ao paciente. 

APROVADA PELA CIB. RESOLUÇÃO A PUBLICAR. 

 

1.2 Aprova a atualização da Etapa I do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências do Estado da 

Bahia/ Região Metropolitana de Salvador Ampliada – RMSA; 

DAE – Apresentação da atualização do PAR da Rede de atenção às urgências da macrorregião Leste – 

componente hospitalar.  

Linha do Tempo:  

Port.GM/MS 1.723/2012;  



 

 

Parecer Técnico nº 969/2018 CGUE/DAHU/SAS/MS;  

Resolução CIB/BA nº167/2019;  

Parecer Técnico nº509/2020 CGUE/DAHU/SAES/MS;  

Resolução CIB/Ba nº 178/2020;  

Parecer Técnico nº04/2021 CGUE/DAHU/SAES/MS; 

Resolução CIB/BA nº 091/2021. 

A Porta de entrada - sem alteração:  

Hospital Geral de Camaçari – retornando  

Hospital do Subúrbio 

Hospital Geral do Estado 

Hospital Geral Ernesto Simões Filho  

Hospital Municipal de Salvador  

Hospital Martagão Gesteira – novo e sairá financiamento em bloco 

Hospital Geral Roberto Santos 

Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.  
 

Leitos clínicos de retaguarda: 

  
OBS: Em relação ao HGMF, solicita-se remanejamento de 56 leitos, dos quais 38 referem-se a leitos novos e 

18 a leitos qualificados, remanejados para o Hospital Alaíde Costa (16 novos e 08 qualificados) e para o 

Hospital Metropolitano (22 novos e 10 qualificados). Deste modo, permanecem no HGMF de Farias 34 

leitos, sendo 22 novos e 12 qualificados. 

 

Leitos de UTI: 

   
OBS: Substituição de 33 leitos de UTI Ad para o HGESF e ICOM (Origem: 20 ORTOFORT, 10 Hospital da 

Cidade e 3 CATO) por leitos ainda não financiados na Rede de Urgência. 

Leitos de UTI Pediátrica e UAVC e UCO e Cuidados Prolongados – sem alterações.  

APROVADA PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 155/2021 

 

2. SUREGS/DICON/NUCON  

2.1 Revisão da Resolução CIB nº 054/2021, que aprova a execução e o limite financeiro para custeio de 

procedimentos cirúrgicos eletivos:  

SUREGS – a Portaria GM/MS nº 3.641, de 21 de dezembro de 2020, definiu a estratégia de acesso aos 

procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exercício 2021.  



 

 

Na Bahia – replicados os critérios aprovados em resolução de 2020, mediante a Resolução 054/2021, por não 

ter tido alteração, devido à pandemia.  

MS rejeitou a resolução alegando que 04 municípios não atingiram a meta de produção de 2019: Cícero 

Dantas, Jeremoabo, São Sebastião e Paramirim e a execução do programa está sob a gestão estadual.  

Discussão DICON: foram feitas reuniões em CIR, com sugestão de mudança de gestor e com novos cálculos 

para não ficarem zerados. Outros municípios solicitaram também alterações, tanto do tipo de gestão como de 

município executor.  

Prazo exíguo de execução para atingir o teto de produção – até dezembro de 2021. Necessidade de 

executarem o máximo possível do recurso de 20 milhões de reais do orçamento de 2021– risco de perderem 

recurso para 2022.  

MS quer alteração da resolução apenas para o anexo – precisa ser encaminhada para garantia do recurso para 

2022. Ainda não sabem se os parâmetros serão os mesmos de 2019. 

Sugestão COSEMS – manter a redação da resolução e retirar o “§ 1º Fica definido o percentual de 20% do 

limite financeiro para os procedimentos cirúrgicos eletivos das áreas de especialidade oftalmológica, 20% 

para a área ginecológica (apenas os procedimentos relacionados a histerectomia) e 60% do limite financeiro 

para as demais áreas de especialidades, conforme Anexo II”. Preocupação com a alteração de executor. E a 

CIB permiti alterações, conforme manifestação das regiões, e com a decisão do GT de Cirurgias eletivas, 

pois o tempo é curto para esperarem a CIB realizar as alterações.  

Encaminhamento: Mandar para o MS a nova resolução com as alterações feitas hoje, definir prazo para as 

CIR se organizarem e posteriormente enviar as alterações no anexo. O GT de cirurgia eletiva discutirá sobre 

o percentual de 25% proposto na Portaria.  

Prazo para todas as CIR enviarem as pactuações com as devidas documentações – 15/08/2021.  

APROVADO PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 158/2021 

 

3. SESAB/GASEC/COSEMS  

3.1 Aprovação das Atas da CIB e CIR mediante validação dos membros pelo SEI:  

Proposta – aprovar as Atas da CIB e CIR mediante validação dos membros pelo SEI, onde todos os membros 

da CIB já são cadastrados, e com isso facilitar a aprovação e assinatura dos membros.  

Encaminhamento: CIB elaborará um informe para todos os coordenadores de CIR com orientações sobre a 

deliberação da aprovação da Ata pelos coordenadores e validação dos demais membros por e-mail e a 

utilização do SEI. APROVADA PELA CIB. 

 

4. COSEMS  

4.1 Município de Salvador solicita discussão acerca da Terapia Renal Substitutiva – TRS para 

pacientes com sorologia positiva para HTLV 1 e 2:  

Pauta de Salvador com considerações quanto a Terapia Renal Substitutiva (TRS) de pacientes com sorologia 

positiva para o retrovírus T-linfotrópico humano (HTLV), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Demanda originada a partir dos serviços habilitados para a Atenção Especializada em Doença Renal Crônica com 

Hemodiálise e Diálise Peritoneal, tratando da necessidade de discussão acerca da inclusão da sorologia para HTLV 

1 e 2 no elenco de exames preconizados para TRS, bem como do descarte de linhas arteriais, venosas e dialisadores 

de pacientes portadores de sorologia positiva.  

Sugestões:  

• Conhecer o quantitativo de pacientes com sorologia positiva para HTLV em Terapia Renal Substitutiva no 

estado da Bahia; 

• Questionar os serviços de Terapia Renal Substitutiva do Estado da Bahia acerca do uso e/ou reuso de linhas 

arteriais e venosa e dialisadores para pacientes com sorologia positiva para HTLV; 

• Solicitar do Ministério da Saúde a inclusão dos exames para Pesquisa de anticorpos Anti-HTLV-1 e 2 nas 

Diretrizes Clínicas para o cuidado ao paciente com DRC no Sistema Único de Saúde; 

• Requerer manifestação formal a respeito da possibilidade de inclusão do CID de HTLV (Z 22.6) entre os 

que podem ser contemplada na cobrança dos 03.05.01.011-5 – Hemodiálise  em paciente com sorologia 

positiva para HIV e/ou hepatite B e/ou hepatite C (máximo 3 sessões por semana); 03.05.01.012-3 - 

Hemodiálise em paciente com sorologia positiva para HIV e/ou hepatite B e/ou hepatite C 

(excepcionalidade - máximo 1 sessão / semana).  

Sugestão da SESAB – a área técnica fará minuta de ofício da CIB Bahia com a situação de HTLV no estado da 

Bahia para ser enviado ao MS com a solicitação de ser incorporado o código de autorização de troca de dialisador 

para hemodiálise para diminuir a barreira de acesso e inclusão de sorologia para HTLV no Protocolo clínico.  



 

 

Encaminhamento: Encaminhar ofício da CIB-Ba ao MS, contendo a situação de HTLV no estado, com solicitação 

de incorporação do código de autorização de troca de dialisador para hemodiálise para diminuir a barreira de acesso 

e inclusão de sorologia para HTLV no Protocolo clínico. APROVADA PELA CIB. 

 

4.2 CIR de Itapetinga solicita apoio quanto ao serviço do Glaucoma:  

O município Itapetinga solicita sobre a mudança de executor do serviço de glaucoma.  

SESAB solicita tempo para avaliar a situação da região, referente ao que é ofertado para Glaucoma.  

Sugestão – reunião do GT de Glaucoma.  

Colocado também pela região se a estratégia do serviço itinerante é impossibilitada por resolução CIB nº 

137/2016.  

Área técnica – existe Resolução CIB proibindo a estratégia itinerante, seguindo normativa do MS. O que 

ficou permitido – nas pactuações apenas o serviço itinerante para triagem. 

Encaminhamento: retorno do GT do Glaucoma e do Grupo Condutor de Redes.  

A mudança do prestador será mediante Formulário 4 da CIR, enviado à área técnica da SESAB para avaliar. 

APROVADA A MANUTENÇÃO DO FLUXO COMO ESTÁ PELA CIB.  

 

4.3 Município de Ipirá solicita ampliação da execução de Cirurgia Eletiva: 

Contemplado e discutido no Ponto 2.1 de Pactuação.  

 

PONTOS ABORDADOS E NÃO CONSTANTES NA PAUTA: 

Comando Único:  

COSEMS – questiona o motivo de várias reuniões de CIB sem pautar e a necessidade do retorno da 

aprovação do Comando Único, pois tem vários municípios solicitando esse pleito e não existe impedimento 

legal para essa aprovação no momento.  

SESAB – não foi pautado por ter necessidade de melhor avaliação pela área técnica, devido sobrecarga desta 

em função da grande demanda de contratualização da rede assistencial em função da pandemia da COVID-

19. Existem 18 solicitações de Comando Único.  

 

Vacinação COVID:  

Ofício da Secretaria Estadual da Educação – solicita a ampliação de vacinação para público de trabalhadores 

de educação ainda não vacinados (média de 4 mil profissionais em todo estado, incluindo escolas municipais 

e estaduais), a fim de contemplar a volta das aulas no dia 26/07/2021.  

O Cosems disparará ‘Googleforms’ para os gestores informarem a situação de vacinação dos profissionais de 

saúde e facilitar, assim, o planejamento da vacinação. 

Foi aprovada a vacinação de 100% desse público pela CIB.  

Representante da UPB solicita priorização para a vacinação dos prefeitos ainda não contemplados.  

Solicitação de inclusão da vacinação de comunidades terapêuticas. 

Pleito do COREN para vacinação dos fiscais. 

O município de Salvador solicita discussão, na próxima reunião, de vacina para poderem avaliarem a 

solicitação. 

Propostas: 

Corte de vacinação para a nova remessa – de 55% para 65% e na próxima remessa passar para 70%. 

CIB solicitar esclarecimento ao MS sobre a cota de imunobiológicos, enviada para os estados. 

Esclarecimento quanto à doação da vacina Janssen.  

SUVISA: 

A vacinação dos prefeitos e de comunidades terapêuticas não estão contempladas no PNO e até o momento a 

CIB Bahia não pactua o que está fora do PNO. Esses grupos devem ser vacinados por idade.  

Janssen – área técnica da SESAB levantará o número de doses recebidas para avaliar a estimativa de doses 

recebidas até o momento.  

Corte de vacinação para a nova remessa ser de 65% e na próxima 70% a DIVEP concorda.  

Proposta da SMS de Salvador avaliar a possibilidade de realizar a distribuição das vacinas considerando o 

quantitativo distribuídos x a população existente. 

Proposta DIVEP – discutir com a DAB/SESAB a situação de cadastro da população no sistema da AB e as 

estimativas do IBGE para 2019 e 2020, que para alguns municípios traz diferença a maior na população e 

utilizar o maior dado para a distribuição das vacinas.  

APROVADA PELA CIB. RESOLUÇÃO CIB nº 159/2021. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 19/08/2021 


