
                                                                         

_______________________________________________________________________ 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 23/09/2021 – 14:00 horas 

ELABORADO PELAS SECRETARIAS EXECUTIVAS DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 290ª Reunião Ordinária da CIB – 14h:15.  

 
Posse dos novos membros da SESAB na CIB: 

- Igor Lobão Ferraz Ribeiro – Superintendente da SAIS (Titular)  

- Janaína Peralta de Souza – Superintendente da SUPERH (Suplente)  

 
Ata da 288ª Reunião Ordinária da CIB - APROVADA. 

 

INFORMES: 

 
Resoluções publicadas ad referendum: 195/2021; 198/2021; 199/2021 – RATIFICADAS. 
 

Comunicados sobre Credenciamentos solicitados ao MS: 

ESF – Belmonte; Serra do Ramalho; Vera Cruz; Guanambi; Sítio do Mato.  

ESB Modalidade I – Ituberá; Sebastião Laranjeiras; Sítio do Mato; Serra do Ramalho. 
EAP – São Felipe; São Miguel das Matas; Serra do Ramalho; Itacaré. 

ACS – Guanambi; Itacaré. 

UOM – Monte Santo. 

 
Ofício nº 34/2021 – alteração de item na proposta de Emenda Parlamentar para aquisição de equipamento e 

material permanente de Unidade de Saúde da Família – Boninal. 
 

Redmine – Ferramenta de gerenciamento de projetos a ser utilizada para diagnóstico e padronização da 

frota do SAMU 192 – Bahia:  

– 20 municípios que sediam as frotas; 

Objetivo do MS:  

melhorar acompanhamento das frotas;  

maior controle da quilometragem dos veículos. 
Reunião em plataforma virtual - convidados secretários municipais e coordenadores de Centrais de SAMU – 

27/09/2021 às 16h. 

 
Auditoria SUS/BA:  

Disponibilização à CIB de cópia do relatório, recurso de reconsideração e publicação no Diário Oficial do 

Estado das auditorias realizadas: 

SMS de Conceição do Coité; 
Hospital Municipal Dr. Eurico Goulart de Freitas – Mata de São João. 

 

Portaria MS 3712/2020: 

Repasse, em caráter excepcional, de incentivo financeiro federal de custeio para fortalecimento do acesso às 

ações integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do câncer. 
Resolução 53, de março de 2021 – aprovou recurso federal para ampliação do acesso diagnóstico de colo de útero – 
R$ 9.500.000,00. 

Destinado a ampliar a produção em 30%, no prazo de 1 ano, quando haverá encontro de contas. 

 

HOMOLOGAÇÕES: 
 

Credenciamento/Habilitação:  
SAIS/DGC/DAE: 

Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – eMAESM I – Cardeal da Silva 

(removido da Pauta pois a unidade não tem perfil para esse tipo de habilitação, será reanalisado 

pela área técnica de saúde mental e feito o contato com a gestão municipal). 

 



Metas quantitativas e qualitativas para Implementação do Programa de Transplantes do Estado da Bahia.  

 

SUREGS/DICON/COCON: 

Hospital Estadual da Mulher – Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional 

Enteral/Parenteral – código 23.01 e 23.04.  
 

 

SUVISA/CIES 

Apresentação do Plano Estadual de Fortalecimento e Ampliação da Rede Nacional de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar (RENAVEH).  

 
Portaria n° 2.624 de 28/09/2020 – institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a 

execução de ações de vigilância, alerta e resposta à emergência de Covid-19; 

Valor – R$ 300.000,00 para os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE), em estabelecimentos de saúde de 

gestão pública com dez ou mais leitos de Unidades de Terapias Intensivas (UTI) habilitados e implantados. Valor 
recebido pelo estado: R$11.000.000,00 

Objetivos:  

Aperfeiçoar o processo de trabalho dos profissionais que atuam nesses núcleos e estruturar os espaços físicos 
em que esses são estabelecidos e dar condições de trabalho mínimas para os profissionais que neles atuam. 

Ampliar e fortalecer a atuação:  

I – Dos Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) para resposta coordenada à 
Covid-19  

II – Da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (RENAVEH).  

Quanto às unidades hospitalares da RENAVEH – Hospitais elegíveis para recebimento do recurso de incentivo 

financeiro do MS:  
8 unidades – Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, Hospital Geral Roberto Santos – HGRS, Hospital Geral 

de Vitória da Conquista – HGVC, Hospital Geral do Estado – HGE, Hospital Couto Maia – HCM, Hospital 

Ernesto Simões Filho – HESM, Hospital Geral de Guanambi – HGG, Hospital Geral Clériston Andrade – 
HGCA. 

O MS também repassou para quatro municípios:  

FS; SSA; Serrinha; Teixeira de Freitas. 

Recurso remanescente – serão revistos novos critérios/estratégias para outros hospitais serem contemplados; 
 

Pontos de Homologação APROVADOS. RESOLUÇÕES CIB Nº 203, 204 e 206/2021. 

 

PACTUAÇÕES: 
 

SUVISA/DIVAST:  

Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado da Bahia: 

Apoio ne sua elaboração: COSEMS e Controle Social. 

Elaborada Cartilha – explicação da Política, com: 
- Objetivos: 

Promover e proteger a ST; 

Reduzir a morbimortalidade relacionada ao trabalho; 
Promover melhoria das condições, dos ambientes e processos de trabalho; 

Fortalecer a Vigilância em ST e a integração com as demais vigilâncias; 

Garantir integralidade e qualidade na atenção à ST; 

Garantir universalidade, ampliação do acesso e inserção da ST em todas instâncias e pontos de atenção; 
Incorporar categoria trabalho como determinante do processo saúde-doença, incluir na ASS, no planejamento e 

ações do plano 

Desenvolver, produzir, fomentar informações, conhecimento, pesquisas de interesse à ST; 
Promover articulação intra e intersetorial; 

Garantir participação social na formulação, controle e avaliação da política ST. 

- Eixos estruturantes: 

Gestão da Política Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; 
Vigilância da Saúde do Trabalhador – Visat; 

Descentralização das ações de ST na RAS; 

Apoio institucional e matricial. 
- Responsabilidades dos Gestores municipais e estadual - comuns específicas: 

Planejamento; 

Gestão; 



garantia de desenvolvimento das ações; 

plano de saúde; análise de situação de saúde. 
- Principais resultados:  

Ampliar o acesso às ações e serviços a trabalhadores e categorias em todo território do Estado; 

Enfrentamento das desigualdades em saúde dos trabalhadores; 

Fortalecer o SUS para enfrentar cenário de perda de direitos sociais; 
Municípios desenvolvendo mais e melhores ações de STT: ampliar e qualificar; 

Fortalecimento da rede: NRS/BRS, Cerest e ações ST nos municípios; 

Fortalecimento e participação dos trabalhadores e suas representações. 
Cartilha enviada para a Secretaria Executiva da CIB.  

Pactuação: indicação de técnico que atue na vigilância para referência em saúde do trabalhador para a 

DIVAST/CESAT, até outubro 2021 (A DIVAST enviará um Ofício para os municípios). 
HOUVE CONSENSO.  

 

SAIS/DAE: 

Alteração da mudança de finalidade da UPA 24h de Alagoinhas para o Hospital Geral de abrangência 

municipal, para atendimento clínico e cirurgia eletiva. 

APROVADO – RESOLUÇÃO CIB Nº 205/2021 

 

SUREGS/DICON: 

Remanejamento de prestador de Glaucoma para municípios na Região de Feira de Santana: 

Resolução a ser publicada com inclusão dos municípios que solicitaram em CIB anterior (Resolução 288: Irará, 
Rafael Jambeiro, Coração de Maria e Antônio Cardoso) e mais outros que solicitaram posteriormente: Ipirá, Santo 

Estevão, Serra Preta, Tanquinho e Terra Nova. 

Rede COAF – necessidade de discutirem ainda com COSEMS; 

Proposta COSEMS: 
Ampliar o GT de Glaucoma para GT de Saúde Ocular a fim de discutir essa política, como a proposta do COSEMS 

de incluir glaucoma em estudantes e ampliar discussão para a Linha de Cuidado como um todo. 

HOUVE CONSENSO. 

 

APG/COPRI: 

Aprovação do cronograma de seguimento do Planejamento Regional Integrado: devolutiva do estado de 

saúde das macrorregiões e diretrizes para o PRI. 
- Objetivo:  

Devolutiva da priorização da temática do Estado de Saúde da População da Macrorregião;  

Discussão das Diretrizes dos Planos Macrorregionais. 
- Participantes: 

Gestores e técnicos municipais da macrorregião; 

Equipe da SESAB (central e regional); 
Representantes do COSEMS/BA; 

Representante do Conselho Estadual da Saúde; 

Representantes do Ministério da Saúde; 

Consultores OPAS; 
Articuladores HAOC. 

 
 

Alterações discutidas e pactuadas: 

13/10 M – SO; 

13/10 T – CN; 

14/10 – cancelado devido à oficina do MS sobre Previne Brasil na APS; 



22/10 – suspensa a região Norte; 

Discussão da necessidade de organizar PRI na Região PEBA – problema apresentado com a macrorregião Norte.  
O MS não reconhece região interestadual. 

Encaminhamentos/ Proposta: 

Estado dialogar com CONASSS e COSEMS com o CONASEMS; 

Documento da CIB-BA ao MS questionando a situação da Região PEBA e como resolver a situação da 

macrorregião Norte. 

Pautar na CRIE a elaboração de um documento também da CIB-PE ao MS nos mesmos termos. 

HOUVE CONSENSO. 

 

SESAB/GASEC/COSEMS: 

Situação dos Leitos clínicos, de UTI e Leitos de Suporte Ventilatório COVID 

Estão acompanhando com o COE as taxas de ocupação e passa pela avaliação deles, com projeção da situação sem 

esses leitos:  

Leitos clínicos e de UTI: 

Desmobilizações: 

Hospital REGIONAL SANTO ANTONIO DE JESUS - 1O LC / 10 UTI adulto; 

HGCA – Salvador: 3O LC / 20 UTI; 
HOSPITAL DE FEIRA DE SANTANA - 30 LC / 10 UTI adulto 

Hospital Vicentina Goulart – Jacobina - 1O LC 

HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 1O LC / 10 UTI 
São Vicente de Paulo - Vitória da Conquista - 20 LC / 10 UTI 

Hospital de Clínicas de Conquista (contratado com a SESAB) - 20 LC / 20 UTI 

Calixto Midley – Itabuna - 16 LC / 06 UTI 

Hospital de Base LUIS EDUARDO MAGALHAES – Itabuna - 20 LC / 20 UTI 

HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES - Jequié – 20 LC / 19 UTI 

Total: 176 clínico e 125 de UTI.  

Taxa de ocupação caindo e ficando estável - entre 27 e 20. 

Centro Leste - saiu de 39% para 43%;  

Leste – de 29% para 30%;  
Sudoeste – UTI de 33% para 37% e de Leitos clínicos de 23% para 33%.  

Sul - de 8% para 11%.  

 
Leitos de suporte ventilatório: 

Acréscimo – Barreiras; 

Desmobilização – Serrinha (5 leitos). 

Municípios precisam comunicar por ofício e especificando a competência.  

APROVADO RESOLUÇÃO CIB Nº 202/2021 

 

COSEMS: 

Portaria nº 362, de 17 de julho de 2021, sobre contrapartida estadual: 

Corte de recurso na AB dos municípios para os que não aderiram ao consórcio – 10 municípios nessa situação. 
Cosems solicitou o aumento do recurso da AB por parte do estado. 

Discutida a importância desses municípios estarem no consórcio para referência da APS devido ao pesado 

investimento que tem sido feito pelo estado da Bahia.  

 

Encaminhamento: 

Contato com os 10 municípios para informá-los e verificar se na época era outro secretário; 

Verificar se o gestor atual tem interesse de aderir ao consórcio. 
Rever discussão com MS para aumentar o custeio da AB no estado. 

HOUVE CONSENSO. 

Solicitação de Comando Único: 

22 municípios:  

Riacho de Santana, Conceição do Coité, Rafael Jambeiro, Rio do Pires, Ribeira do Pombal, Sitio do Quinto, 

Candiba, Angical, Caatiba, Itaquara, Pindaí, Malhada, Milagres, Campo Alegre de Lourdes, Tabocas do Brejo 
Velho, Coronel João Sá, Fátima, Boninal, Cardeal da Silva, Matina, Tanhançu, Jaborandi. 

Estado: 



- Destaque para o alto investimento do estado na Saúde e o impacto negativo com repasse de comando único 

para municípios maiores. 
- Necessidade de discutir cada pleito, com COSEMS de forma mais aprofundada, de forma coletiva, talvez por 

região; 

- Discutir papel de cada ente na rede; 

- Identificarem estratégias de transição; 
COSEMS: 

- Condição para se avaliar cada pleito – rever comandos de municípios maiores já aprovados anteriormente. 

- Não havendo consenso – direito de os municípios pleiteantes recorrerem à CIT.  
- Não acatado pleito do estado, de discutirem e reanalisarem comando único posteriormente. 

NÃO HOUVE CONSENSO 

 

Solicitação CIR de Guanambi: apoio para a execução de cirurgias eletivas de gestão estadual:  

Coordenador da CIR e Secretário de Guanambi –  

- Pactuado na região de Guanambi cirurgia eletiva com dois prestadores (um em Guanambi para cirurgia de 

catarata e outro em Caitité para cirurgia eletiva geral), todos sob gerenciamento do estado, mas até o momento o 
serviço não está sendo prestado. 

- Necessidade de celeridade no processo licitatório para o contrato e na execução das cirurgias eletivas; 

- Questionamento - prazo para início das cirurgias dos pacientes da região. 
 - Possibilidade de mudança. 

COSEMS: 

 - Questionamento quanto ao acesso aos procedimentos de outras cirurgias no Sistema ‘Lista Única’ 
 -  Dúvida de Jequié – municípios não conseguem cadastrar outras cirurgias, apenas oftalmológicas no Sistema.   

Sesab: 

- Pandemia dificultou o processo; 

- Esclarecimentos: 
Existia um prestador em Guanambi que foi substituído por outro em glaucoma que também executa catarata. 

Porém esse prestador não estava com a documentação adequada quando foi pactuado pela região; 

Gestor da unidade fez cirurgias eletivas baseado no recurso MAC e hoje o hospital de Caetité - cadastrado e é 
o pactuado para executar procedimentos de oftalmologia - é o prestador apto para executar os procedimentos 

no momento; 

Troca de executores de cirurgias eletivas nas pactuações da CIR de julho e agosto - reprovação do MS para 

alguns municípios como executores e tiveram que alterar resolução; 
Ponderação sobre solicitação de mudança pelo gestor, de Guanambi para Caetité, face ao prazo curto de 10 

dias para a finalização da contratualização da Unidade pactuada pela região em Guanambi; Caetité pode 

solicitar, mas para serviços diferentes de Guanambi. Em breve: dois prestadores na região (Guanambi e 
Caitité);  

Cenário de cirurgias eletivas: Só faz jus ao recurso FAEC de cirurgias eletivas quem cumpriu sua meta MAC 

em 2019. Com isso em 2021 vários municípios foram desqualificou como executores.  
Informado que a Portaria estadual está pronta, planilha ajustada diretamente com técnico do MS, para a 

readequação da resolução e ser enviado ao MS e o estado da Bahia receber o recurso referente à cirurgia 

eletiva. Informado que a resolução foi publicada hoje. 

Explicado que na planilha consta o recurso na íntegra, apenas na ata é que fica diferenciado as cirurgias em 
geral das oftalmológicas. E no Sistema se consegue identificar os tipos de cirurgias. 

Sobre Jequié - porque apenas cadastraram para cirurgia oftálmica, provavelmente na época só tinha como 

executor para cirurgias oftalmológicas na gestão estadual, necessitando reverem o credenciamento para outras 
cirurgias. 

HOUVE CONSENSO. 

APRESENTAÇÕES: 
 

SUPERH/ESPBA  

- Curso de Qualificação em Rastreamento de Câncer do Colo do Útero na Atenção Primária no Estado 

Bahia: 

Iniciativa da DAE/SAIS com convite à EESP-BA.  
Solicitado apoio ao COSEMS para divulgar o curso. 

Financiamento do curso – no âmbito do recurso da PT 3712/2020. 

Objetivos: 

Geral-  



Qualificar as ações de prevenção e detecção precoce do câncer do colo do útero desenvolvidas na Atenção 

Primária do Estado da Bahia, colaborando para reduzir a incidência e os óbitos em decorrência da doença 
responsabilidades (municípios e ESPBA).  

Específicos –  
Propiciar o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas relacionadas às ações de prevenção e cuidado 
inerentes ao câncer do colo do útero;  

Aumentar a qualidade das coletas de exame Papanicolau;  

Reduzir o índice de coletas insatisfatórias de exame Papanicolau. 
Colaborar para identificação e tratamento precoce de lesões do câncer do colo do útero. 

Público-alvo:  

Enfermeiras (os) que atuam na coleta de exame cito patológico nas USF dos municípios do Estado da Bahia. 

Estratégia Metodológica:  
Carga horária: 60 horas (20 h teoria / 40 h prática); 

Curso desenvolvido em serviço; 

Ensino remoto → Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 
Aulas assíncronas / fórum tira-dúvidas; 

Participação e prática acompanhada por facilitadores referenciados pelos municípios/NRS/BRS; 

Facilitadores terão etapa de qualificação para atuação. 
Facilitador: (receberá incentivo financeiro) 

Perfil: 

Profissional com experiência em coleta para exame cito patológico (referência municipal); 

Preferencialmente ter participado de processo de qualificação no tema (CICAN/MS/SESAB); 
Experiência em Atenção Primária; 

Conhecimento da estrutura do Sistema Municipal de Saúde. 

Responsabilidades: 
Apoiar e acompanhar a participação dos discentes no curso; 

Manter articulação com o apoiador institucional da ESPBA; 

Acompanhar a prática profissional dos discentes; 
Emitir parecer da prática profissional individualizada; 

Emitir relatório final.  

Responsabilidades das instâncias: 

Do Município: 
Indicar profissional com perfil para atuar como facilitador (1 facilitador a cada 10 discentes / USF); 

Indicar os profissionais que atuam na coleta de exame cito patológico nas USF para participar do curso; 

Disponibilizar o material para coleta de exame cito patológico (prática profissional); 
Propiciar condições para que os discentes tenham acesso ao curso; 

Acesso ao SISCAN para o facilitador. 

Da ESPBA: 

Realizar planejamento e gestão do processo formativo;  
Articular a implantação do curso junto aos municípios; 

Disponibilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

Disponibilizar técnicos para acompanhar o curso e apoiar facilitadores; 
Realizar a gestão do recurso financeiro; 

Certificar. 

Cronograma: 

  
Etapas: 

ETAPA 1: Planejamento e articulação para implantação do curso:  

Adesão e indicação dos profissionais 



Matrícula dos facilitadores e discentes 

Qualificação dos facilitadores 
ETAPA 2: Curso no Município:  

1 facilitador para cada 10 discentes (Teoria e prática profissional) 

Acompanhamento da participação (Aula Teórica-EAD)  

Acompanhamento da atividade prática;  
Coleta de 40 lâminas por discente, para a certificação do curso. 

COSEMS: 

Discutida forma de remuneração dos facilitadores não ser por repasse fundo a fundo, pela demora para efetuar 
o pagamento, sugerida pela SUPERH em função das altas taxas cobradas por empresas sem fins lucrativos. 

Proposta: fazer remuneração diretamente aos facilitadores. 

Encaminhamento: 

Sesab e COSEMS negociarão diretamente com FESF – que foi criada para fortalecimento da AB nos 

municípios. 

 

SAIS/DAE  

- Linha de Cuidado e Fluxo de Acesso do Usuário com Atrofia Muscular Espinhal (AME): 

AP (Acolhimento/suspeita diagnóstica/Telessaúde);  

Ambulatório especializado do município de Salvador, Hospital de Retaguarda (HMG).  

Linha do Cuidado – Componentes: 

 
Outro componente não incluso no slide acima: Regulação. 

Fluxo de Acesso:  

Preenchimento do LME pelo Médico assistente NRS ou CIMEB, a DAE avalia se atende ao critério, e, se sim, é 

feita a prescrição de forma rápida da medicação. 
 

 
 



 
 

SUVISA/DIVAST/ASTEC  

- Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho – LDRT para o Estado da Bahia: 

Comunicado que a Lista foi republicada em fim de agosto de 2020, e depois foi revogada.  

Passos dados sob inicativa da Bahia:  
Fundamentação legal e técnica – consulta a elaboradores da Lista, levantamento extenso de documentação, e listas 

vários países; 

Submetida à discussão no CES, com aprovação; 
Publicação da Portaria Estadual em janeiro de 2021. 

 

Finalidades da LDRT no âmbito do SUS: 

Orientar o uso clínico-epidemiológico, de forma a permitir a qualificação da atenção integral à Saúde do 
Trabalhador;  

Facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho;  

Adotar procedimentos de diagnóstico;  
Elaborar projetos terapêuticos mais acurados;  

Orientar as ações de vigilância epidemiológica e de vigilância de ambientes e processos de trabalho;  

Orientar as ações de promoção da saúde em nível individual e coletivo.  
Organização da LDRT – 1999 e 2020: 

Lista A ➔ facilitar a identificação dos agentes ou fatores de risco presentes no trabalho para orientar as 

estratégias de proteção e prevenção, a vigilância epidemiológica e das condições e ambientes de trabalho 

Lista B ➔ auxílio aos médicos e outros profissionais do sistema de saúde a estabelecer o diagnóstico correto e 
a relação entre a doença diagnosticada e situações de exposição a agentes ou fatores de risco presentes no 

trabalho, atual ou pregresso. 

Lista da portaria anterior: 182 doenças listadas 
Lista atual - 347 doenças. 

 

- Projeto "Vigilância ativa COVID-19 na rede pública de educação do estado da Bahia: inquérito 

epidemiológico em assintomáticos": (considerando o “Plano Estratégico de Retomada Gradativa e Segura das 

Atividades Escolares”) 

Importância da vigilância ativa e orientação dos professores, estudantes, visita às Escolas para avaliação do cumprimento 

dos protocolos pela Equipe das Vigilâncias e de saúde da família. 
Momento se implementar a vigilância epidemiológica escolar em tempo real, com a produção de dados para o 

acompanhamento das experiências locais. 

Projeto em conjunto com a SUVISA e SEC; 
Objetivos:  

Geral: 

Mitigar o risco de casos e surtos de COVID-19 na rede pública de educação do estado da Bahia.  

Específicos: 
Identificar, monitorar e isolar casos de Covid-19 e rastrear seus contactantes diretos;  

Investigar, prevenir e controlar surtos Covid-19 no ambiente escolar; 

Garantir assistência adequada e oportuna aos casos de COVID-19 detectados na “comunidade escolar”.  
Metodologia: 

adaptada a cada realidade - trabalhar as regiões com maior taxa de incidência.  



As unidades educacionais alvo do projeto piloto serão definidas a partir da articulação entre SESAB (SUVISA e 

NRS), SEC e Poder Público Municipal.  
Serão considerados os aspectos epidemiológicos e operacionais na definição do cronograma de ações nos diferentes 

territórios do estado da Bahia:  

Análise da circulação viral por semana epidemiológica (percentual de positividade laboratorial; VOC);  

Incidência de casos no ambiente escolar e área territorial adscrita (bairro / distrito sanitário);  
Notificação de surtos; 

Análise da cobertura vacinal;  

Protocolos sanitários para retomada gradual das aulas presenciais.  
Público-alvo: 

Estudantes e funcionários de escolas públicas do estado da Bahia, assintomáticos, que estejam participando 

das atividades presenciais;  
Comunicantes/contactantes de todos os casos confirmados, por meio de rastreamento de contatos; 

Indivíduos que estejam sintomáticos, no momento do inquérito epidemiológico no ambiente escolar.  

Desenho epidemiológico (amostragem)  

Inquéritos seriados, com amostragem aleatória entre indivíduos assintomáticos. Estima-se o alcance de 10% 
a 20% da comunidade escolar;  

Inquéritos seriados com triagem de todos os indivíduos sintomáticos. 

Método Diagnóstico  
As amostras serão coletadas nas unidades escolares (in loco), pela equipe de saúde municipal, previamente 

capacitada. As amostras serão coletadas, acondicionadas e transportadas de acordo com orientações técnicas 

do LACEN / BA.  
Todas as amostras coletadas serão cadastradas no Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL/DATASUS, 

de forma prévia ao envio para LACEN-BA.  

Diagnóstico Inicial  

O diagnóstico laboratorial será realizado com emprego do método de RT PCR para detecção SARS CoV - 2.  
Indivíduos sintomáticos serão submetidos a triagem com emprego de teste rápido para detecção de antígeno 

SARS CoV - 2. Resultados negativos devem ser confirmados com emprego de RT-PCR  

Sequenciamento Genético  
No escopo da investigação epidemiológica de surtos, podem ser empregadas técnicas de vigilância genômica 

SARS CoV – 2. 

Vigilância Epidemiológica  

A ocorrência de casos e surtos deve proporcionar a investigação epidemiológica sobre fatores determinantes 
(fatores de risco); 

 - Análise do comprimento dos protocolos sanitários, de forma integrada entre setor saúde e educação;  

 - Medidas de isolamento e monitoramento dos casos confirmados,  
 - Rastreamento e quarentena dos casos suspeitos (contactantes diretos). 

Notificação  

Todos os “casos suspeitos” serão notificados no e-SUS e/ou SIVEP Gripe.  
A notificação será realizada sob coordenação da vigilância epidemiológica municipal. 

Assistência à saúde  

Os casos sintomáticos devem ser submetidos a avaliação médica para estadiamento do quadro clínico.  

Deve ser garantida assistência integral à saúde, via linha do cuidado pré-estabelecida na rede de assistência à 
saúde.  

Cronograma:  

O “inquérito piloto” deve ser realizado no período de 3 meses, com previsão de início em outubro/2021.  
Resultado Esperado: 

Garantir o direito fundamental à educação pública no estado da Bahia, com segurança sanitária para toda a 

comunidade escolar, possibilitando avanço da retomada das atividades presenciais.  
Atribuições do Estado: 

Testes de antígeno, a testagem e o LACEN.  

Atribuições do Município: 

Garantir a coleta.  
 

Discussão: 

COSEMS: questionou o projeto ser piloto, com limitação de municípios. 
SUVISA: A princípio é um projeto piloto em municípios que disponham de capacidade para realizar a coleta.  

O projeto piloto tem capacidade de se estender aos 417 municípios – depende de os municípios terem condição de 

fazerem as coletas. 

Já tem equipe pronta da SUVISA para trabalhar com os municípios. 
Encaminhamento: 



Encaminharão informação do Projeto a todos os municípios, para tomarem conhecimento, antes de ser iniciado o 

processo. 
Sugestão de fazerem um Termo de Adesão. 

COSEMS e NRS – farão contato com os municípios já na próxima semana. 

 

A SE da CIB colocou a situação de várias solicitações na DGC de e-MAESM em vias de serem aprovadas – verem 
possibilidade de aprovarem em ad referendum – APROVADO para aqueles que foram encaminhados para a 

CIB antes da data e não foram inseridos a tempo.  
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