
 

 

                                                                      

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 18/10/2021 – 14:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 291ª Reunião Ordinária da CIB de 2021 às 15:07.  

 

 

 

Resoluções previamente aprovadas no GT de Leitos e/ou consensuadas pela CIB e publicadas ad 

referendum: 207, 209, 210, 211, 215, 218 e 220, de 2021. RATIFICADAS.  

 

Ata da 288ª Reunião Ordinária da CIB - APROVADA. 

 

1. INFORMES: 

 

1. Secretaria Executiva da CIB e SAIS/DAB: 

1.1 Comunicados sobre Credenciamentos solicitados pelos municípios ao MS: 

ESF – Equipe de Saúde da Família: Santa Teresinha; Teixeira de Freitas; Pindaí; Caetité; Santo 

Antônio de Jesus.  

ESB – Equipe de Saúde Bucal: Serrinha; Ubaíra; Coaraci; Guanambi; Heliópolis; Antas; Maraú; 

Santo Antônio de Jesus; Caetité.  

ACS – Agente Comunitário de Saúde: Mascote; Santo Antônio de Jesus.  

EAP – Equipe de Atenção Primária: Santo Antônio de Jesus.  

 

1.2 Ofícios referentes a Emendas Parlamentares:  

 

Ofício nº 137/2021 - para obra de ampliação do Hospital Municipal do Município Crisópolis.  

 

Ofício nº 144/2021 - para aquisição de equipamento e material permanente para aquisição de dois 

veículos para transporte de equipe profissional dentro do perímetro municipal, do Município 

Euclides da Cunha.  

 

Ofício nº 507/2021 - para aquisição de equipamento e material permanente para Unidades Básicas 

de Saúde, do Município Conceição da Feira;  

 

Ofício nº 594/2021 - alteração na proposta de Emenda Parlamentar de aquisição de equipamento e 

material permanente para o Centro Especializado em Reabilitação de Cruz das Almas, do Município 

Cruz das Almas. 

 

2. Secretaria Executiva da CIB – Reposta da SE do Ministério da Saúde ao pleito da CIB:  

Situação da Rede de Atenção à Saúde da Macrorregião Interestadual de Saúde do Vale do 

Médio São Francisco – Solicitação de apoio para o processo do Planejamento Regional 

Integrado – PRI.  

O MS informou que essa pauta será discutida no GT da Tripartite em que será abordado como se 

dará a elaboração, discussão e pactuação das diretrizes no processo de Regionalização – PRI das 

macrorregiões de saúde interestadual e, posteriormente, passariam orientações sobre o tema.  

 



 

 

Discussão: 

Tendo sido considerada insatisfatória a resposta do MS, a SESAB e COSEMS/Ba se articulou com 

CONASS e CONASEMS e realizará reunião com os Presidentes dos Cosems Ba e Pe, bem somo 

secretários estaduais da Ba e Pe.  

Posteriormente será abordado no CONASS o resultado da reunião realizada entre os secretários 

estaduais dos dois estados.  

Resultado esperado deste movimento: o MS assumir seu papel de coordenador da região 

interestadual. 

 

3. GASEC/SUVISA:  

3.1 Vacinação Covid-19. 

- Campanha de vacinação em seis estados do país, a Bahia é um deles.  

A capital do estado fará uma mega vacinação na Arena Fonte Nova, no dia 20/11/2021.  

Os municípios que quiserem fazer sua campanha para terceira dose da vacinação contra COVID, 

podem utilizar as segundas doses que dispuserem, pois o estado dispõe destas doses em quantidade 

suficiente. 

Alertarem para o planejamento de estratégias de vacinação, como extensão de horário para 

vacinação, em fins de semana, entre outras, a fim de ampliar o acesso de população que trabalha 

todos os dias da semana, nos dois turnos. 

- Redução do intervalo de aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19, de 6 para 5 

meses.  

- Vacinação CRIE ICOM (Conforme Resolução CIB nº 222/2021):  

Art. 9º Implantar a sala de vacinação contra COVID-19 no Centro de Referência para 

Imunobiológicos Especiais do Instituto Couto Maia (CRIE ICOM), devendo-se observar os 

seguintes aspectos:  

a) Vacinação (D1, D2, D3 ou Dose Única), por demanda aberta, nos dias úteis, de segunda a 

sexta-feira, das 08 às 17h, para as pessoas elegíveis para vacinação contra COVID-19 que tiveram 

dificuldade de serem atendidas na capital, ou que tiverem sido encaminhadas para atendimento no 

CRIE ICOM por quaisquer um dos municípios baianos;  

b) Todo município deve realizar a vacinação da 3ª dose da Pfizer em seu território, para as pessoas 

que se enquadrarem nos públicos citados nos Art. 5º, 6º, 7º e 8º desta Resolução e que tiverem 

tomado a segunda dose ou dose única) ou ainda, dose única em outros municípios, estados ou 

países e apresentar documento comprobatório oficial do país onde foi vacinado, mas poderá ser 

administrada no ICOM diante de qualquer dificuldade, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h.  

c) O CRIE ICOM ou quaisquer salas de vacinas municipais devem registrar manualmente, na 

ficha de contingência de registro do vacinado, somente quando não for possível o registro 

imediato no SIPNI, devendo anexar a cópia do documento comprobatório oficial do país, onde 

foram realizadas a(s) dose(s) anterior(es) de vacinação, a fim de ser posteriormente registrada no 

SIPNI, tão logo seja possível ou após orientação pelo Ministério da Saúde ou atualização do 

sistema pelo Datasus, que permita o registro adequado da dose atualmente aplicada 

- Decreto do Governador que obriga os servidores públicos a estarem vacinados no ambiente de 

trabalho. 

 

Discussão: 

O Cosems sinaliza a instabilidade no sistema SIPNI e solicita encaminhamento de ofício CIB ao 

MS, informando a situação do sistema de informação de vacinação no estado.  

 

PROPOSTA APROVADA. 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

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

1.1 Credenciamento/Habilitação: 

eMAESM - Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental: 



 

 

Tipo I: 

- Hospital Municipal Dr. José Maria de Magalhães Neto de Barrocas – Res. 225/2021  

- Policlínica e Pronto Atendimento Cardeal da Silva – Res. 226/2021 

Tipo II: 

 - Hospital Municipal Vicente Vieira de Belo Campo – Res. 227/2021 

-  Hospital Municipal José Mota Araújo de Valente – Res. 228/2021 

-  Centro de Especialidade Dr. Francisco Martins da Silva de Ipirá – Res. 229/2021 

-  Hospital Municipal Dr. Antônio Carlos Magalhães de Conceição do Jacuípe – Res. 230/2021 

- Hospital Municipal Edite Nogueira Rangel de Santa Terezinha. Res. 231/2021 

 

1.2 CER II - Reabilitação Física e Reabilitação Intelectual na APAE de Gandu – Res. 232/2021 

 

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

Pessoas Vivendo com o Vírus HTLV, da Região de Saúde de Barreiras – Res. 233/2021 

 

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

SUREGS/DICON/COCON:  

2.1 Credenciamento/Habilitação: 

Credenciamento de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional 

Enteral/Parenteral do Hospital Geral Ernesto Simões Filho em Salvador – Res. 234/2021  

 

Desabilitação: 

Serviço de Atenção Especializada em DRC com Hemodiálise (15.04) e Serviço de Atenção 

Especializada em DRC com Diálise peritoneal (15.05) – Res. 235/2021 

 

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

SUVISA/DIVEP e CIR DE ITABUNA:  

3.1 Solicitação de Assistência Financeira Componente Complementar para os ACE do 

Município Buerarema: 

Informado que na Bahia existem mais 30 municípios com a situação de ACE zerado e sem receber 

recurso do Programa.  

 

Encaminhamento: 

O Cosems fará contato com cada um dos municípios para que, quando regularizarem a situação, 

seguirem o mesmo fluxo de Buerarema – Res. 238/2021. 

 

PACTUAÇÃO 

 

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

1.1 TELECEPRED – Nova forma de acesso ao CEPRED;  

Apresentação sobre a Teleconsultoria especializada no cuidado da pessoa com deficiência.  

O CEPRED é unidade de referência na reabilitação da pessoa com deficiência, compõe a Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) do Estado da Bahia e é um Centro Especializado em 

Reabilitação - CER III – intelectual, física e auditiva.  

Importante campo de estágio, estudos e pesquisas científicas, realiza treinamentos em serviço para 

outras unidades da Rede de Atenção à Saúde (RAS).  

Sua missão - Reabilitar para a vida. 

Sua visão - consolidar‐se como um centro de referência no estado da Bahia, até 2026, na 

produção, disseminação do conhecimento e atenção à pessoa com deficiência, considerando o 

sujeito como protagonista de seu processo de reabilitação.  

MODELO DE REABILITAÇÃO: pessoa com deficiência - protagonista do seu processo de 

reabilitação.  

Foco - possibilitar que o sujeito alcance o melhor grau físico, mental, funcional, social e conquiste 

os objetivos e metas por ele estabelecidos.  



 

 

Atuação da equipe - de forma a estimular nos usuários a percepção de suas potencialidades e 

habilidades, fortalecendo sua autonomia e independência.  

Legislação da Rede de cuidados da pessoa com deficiência:  

- Decreto nº 7.612 de 17 de novembro de 2011;  

- Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012; 

- Portaria nº 835, de 25 de abril de 2012; 

- Instrutivos de reabilitação física, visual, auditiva e intelectual.  

Apresentada a Rede na Bahia e os pontos de atenção: 

AB - com UBS, NASF, ASB;  

Atenção especializada em reabilitação - com os CER, CEO, oficina ortopédica.  

Atenção Hospitalar de urgência e emergência - com SAMU, UPA e Hospital. 

e toda a rede com os pontos de atenção nas regiões de saúde.  

O usuário deve ser atendido prioritariamente nos CER e/ou EUR mais próximos de sua residência, 

uma vez que existem pontos de atenção habilitados na RCPD, organizados por região de saúde. 

Maior propósito do Telecepred: Por meio do telessaúde, via teleconsultoria, a proposta de novo 

modelo de admissão, através do Telecepred com: TELECONSULTORIA ESPECIALIZADA, 

INTENÇÃO DE ENCAMINHAMENTO, INTENÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO.  

A solicitação da teleconsultoria com intenção de encaminhamento poderá gerar admissão no 

Cepred e/ou encaminhamentos para o CER ou EUR mais próximo da residência do usuário.  

A admissão imediata no Cepred ocorrerá nos casos que apresentem maior risco para desenvolver 

agravos ou incapacidade, de acordo com os critérios estabelecidos para cada serviço. 

PLANO DE AÇÃO:  

Implantação do modelo de admissão de usuários via Teleconsultoria especializada  

    
 

                       
 

        
 

Proposta de discutir no GT da Atenção Básica sobre a situação da assistência nas especialidades e 

reabilitação da pessoa com deficiência compõe a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

(RCPD).  

Sugestão – leitura do Documento “Práticas de reabilitação na atenção básica”. 

 

 

Discussão: 

Muitos municípios sem terem acesso aos serviços de reabilitação pactuados em suas regiões, e os 

pacientes tendo que se deslocarem para a capital. 

 

Encaminhamentos: 

DGC - os gestores se empenharem na revisão de suas pactuações e levarem para discussão nas 

CIR. 

Retomar o GCE e finalizarem estudos dos tetos dos executores feitos anteriormente, com 

levantamento do valor acumulado e sem execução.  

 

Proposta Telecepred APROVADA. RESOLUÇÃO A SER PUBLICADA. 

 

1.2 Monitoramento do Recurso Financeiro da Portaria GM/MS 3712/2020:  



 

 

A Portaria GM/MS 3712/2020; institui, em caráter excepcional, incentivo financeiro federal de 

custeio para o fortalecimento do acesso às ações integradas para rastreamento, detecção precoce e 

controle do Câncer no Sistema Único de Saúde.  

A Resolução CIB nº 053/2021: aprova o Plano de Ação e a distribuição de recurso de incentivo 

financeiro federal de custeio para o fortalecimento do acesso às ações de rastreamento, detecção 

precoce e controle do câncer de mama e do colo do útero no Estado da Bahia.   

Meta: Ampliação da produção de procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos de Câncer de 

Mama e de Colo de Útero em 30% a mais, em relação a 2019.  

Plano de Ação: 

 
Apresentados os municípios executores de gestão municipal e estadual com os recursos 

financeiros de cada um.  

Monitoramento:  

Reunião em 26/10/21 o Ministério da Saúde informou que repassará o recurso aos municípios 

mediante monitoramento da produção SIA/SIH até março/2022 e o recurso financeiro 

correspondente ao não cumprimento da meta será subtraído do teto MAC estadual (não fará o 

monitoramento por município executor).  

Preocupante porque o Estado já fez o repasse deste recurso. 

Proposta da área técnica:  

Encaminhamento de Ofício CIB ao MS, solicitando que o monitoramento seja feito de acordo com 

o Plano de Ação, com devolução do recurso diretamente pelo respectivo FMS.  

Se resposta negativa – o monitoramento será realizado pela DAE/SAIS, com base no 

cumprimento da meta pelos municípios executores, com Resolução CIB aprovando devolução de 

recurso pelos municípios ao FESBA. 

 

Encaminhamento: 

Já ser aprovada esta decisão nesta CIB, para os municípios serem avisados com antecedência. 

 

1.3 Situação da Rede Glaucoma no estado:  

Realizada apresentação sobre os principais problemas da rede de assistência ao paciente com 

glaucoma. 

Resolução CIB de 2018: aprovou os executores de glaucoma no estado. 

Atualmente – 44 milhões de reais anuais, distribuídos nos tetos dos municípios executores. 

Vários novos executores, todos aprovados em CIB, para serem habilitados pelo MS. 

A SESAB encaminhou processos em 2019 e 2020 ao MS – O MS os devolveu, alegando que 11 

unidades não estão produzindo nada, e orientou o estado a substituição destas unidades, com 

justificativas e acionar o gestor para solicitar a desabilitação. 

Apresentada planilha com as solicitações de novos executores.  

Algumas substituições já estão sendo encaminhadas para o MS.  



 

 

Para a habilitação, a unidade precisa estar funcionando e com produção. 

Situação quanto à mudança de Gestão/Prestadores: 

• 16 municípios de Jequié para Jaguaquara (gestão estadual): aguardando visita técnica;  

• 09 municípios de Feira de Santana para Itaberaba (gestão estadual): avaliação do prestador; 

• 22 municípios de Guanambi (gestão municipal) para gestão estadual: credenciamento em análise. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Discussão: 

COSEMS – o serviço não é itinerante. (decisão em CIB e por lei.). Permitido apenas para triagem/ 

busca ativa; 

Prestadores têm ido às CIR para convencerem os gestores com seus serviços não habilitados, de 

forma itinerante. Alerta aos gestores quanto a esses fatos que vêm acontecendo. 

A CIR é espaço de gestor e não de prestador.  

Necessário: desabilitar o que não está funcionando nem produzindo, para habilitar outro que 

estiver produzindo.  

 

Sugestões: 

GT da Atenção Ocular se reunir para analisar de forma detalhada a execução física e financeira de 

cada prestador, identificando executores que estiverem fora da curva; 

Fazerem visitas técnicas; 

Não ser publicada a resolução referente à alteração de prestador de Feira de Santana. 

 

Encaminhamento: 

Agendar data para discussão dos pontos levantados pelo COSEMS. 

Análise detalhada da Execução dos prestadores de Glaucoma, bem como não publicar a Resolução referente 

a alteração do prestador de municípios da região de Feira de Santana.   

HOUVE CONSENSO.  

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE – MAIS MÉDICOS:  

2.1 Implantação da ADAPSA pelo MS e atual situação Mais Médicos no Estado da BA. 

Realizada apresentação sobre a situação atual do PMM-BA com criação da ADAPSA – 

REVALIDA.  

522 Vagas desocupadas por perfil de 1 a 3 e com os ciclos de encerramento nos meses de 

novembro a dezembro de 2021 e janeiro a fevereiro de 2022.  

276 vagas disponibilizadas no 24º Ciclo de contratação de profissionais médicos. 

 
Lançamento do ADAPS - 18 de outubro. 

Projeto voltado para profissionais médicos, não havendo o envolvimento de outras categorias 

profissionais.  

Preocupação referente à estrutura administrativa da instituição e do Conselho Deliberativo, bem 

como a situação da possibilidade dos rendimentos de aplicações financeiras realizadas pela 

ADAPS. Preocupação do déficit de profissionais médicos em fevereiro.  

 

Art. 2º. A ADAPS tem como finalidade promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de 

desenvolvimento da atenção primária à saúde, com ênfase:  

I - na saúde da família;  

II - nos locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade;  

III - na valorização da presença dos médicos na atenção primária à saúde no Sistema Único de 

Saúde (SUS);  

IV - na promoção da formação profissional, especialmente na área de Saúde da Família;  



 

 

V - na incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão relacionadas com a atenção primária à 

saúde. 

Art. 3º. São competências da ADAPS:  

I - prestar serviços de atenção primária à saúde no âmbito do SUS, em caráter complementar, à 

atuação dos entes federativos, especialmente nos locais de difícil provimento ou de alta 

vulnerabilidade; 

II - desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão mediante a integração entre o ensino e o 

serviço; 

III - executar o Programa Médicos pelo Brasil, em colaboração e articulação com o Ministério da 

Saúde e em consonância com o Plano Nacional de Saúde; 

IV - promover programas e ações de caráter continuado para a qualificação profissional na 

atenção primária à saúde; 

V - articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas para o cumprimento de seus objetivos; 

VI - monitorar e avaliar os resultados das atividades desempenhadas no âmbito de suas 

competências; 

VII - promover o desenvolvimento e a incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão 

relacionadas com a atenção primária à saúde; e 

VIII - firmar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos 

e entidades públicas e privadas, inclusive com instituições de ensino, para o cumprimento de seus 

objetivos. 

Art. 4º. A ADAPS pode promover a venda de produtos e serviços, desde que intrinsecamente 

ligados às suas competências institucionais, sendo os resultados econômicos dessas operações 

revertidos em ações que atendam à sua finalidade estatutária. 

ADAPS é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, interesse coletivo, utilidade 

pública, Serviço Social Autônomo.  

DO CONSELHO DELIBERATIVO:  

I - 6 (seis) representantes do Ministério da Saúde; 

II - 1 (um) representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde; 

III - 1 (um) representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; 

IV - 1 (um) representante da Associação Médica Brasileira; 

V - 1 (um) representante do Conselho Federal de Medicina; 

VI - 1 (um) representante da Federação Nacional dos Médicos; e 

VII - 1 (um) representante do Conselho Nacional de Saúde. 

CAPÍTULO QUINTO - DAS RECEITAS E DO PATRIMÔNIO 

Art. 31. Constituem receitas da ADAPS: I - os recursos que lhe forem transferidos em decorrência 

de dotações consignadas no orçamento geral da União, nos créditos adicionais, em transferências 

ou em repasses; II - as rendas e os emolumentos provenientes de serviços prestados nos termos 

regimentais a pessoas jurídicas de direito público ou privado; III - os recursos provenientes de 

acordos e convênios realizados com entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas; 

IV - os rendimentos de aplicações financeiras realizadas pela ADAPS; V - as doações, os legados, 

as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado; e VI - as rendas e as receitas provenientes de outras fontes. 

Art.36. O regulamento de pessoal da ADAPS, proposto pela Diretoria-Executiva e aprovado pelo 

Conselho Deliberativo, deve contemplar regras específicas aplicáveis aos seus profissionais 

médicos atuantes na atenção primária à saúde no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, 

inclusive quanto à sua movimentação nos serviços prestados ao SUS, observada a legislação 

trabalhista  



 

 

 
 

Reflexões críticas sobre a ADAPS: 

• Um ataque ao SUS;  

• Indutora de uma maior precariedade no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), 

e mais especificamente da Estratégia Saúde da Família (ESF);  

• ADAPS é a criação de uma entidade do Terceiro Setor, denominada de Serviço Social Autônomo 

(SSA);  

• Um ente privado e não estatal (apesar de criada pelo governo) com natureza jurídica próxima a 

outras experiências como as Organizações Sociais de Saúde (OSS), só que agora com uma 

dimensão nacional;  

• Usurpará atribuições da alçada da União, estados e municípios em relação ao ordenamento e 

funcionamento de serviços de atenção primária à saúde do país; 

• Poderá ter relações como intermediadora na contratação de serviços privados para prestação 

assistencial de saúde à população, aproveitando-se da situação de crise para realização de 

negócios duvidosos, visto o controle público muito mais frouxo ante estes entes do terceiro setor 

por órgãos de controle como Tribunal de Contas e Corregedoria Geral da União;  

• Diversas experiências nacionais mostram que a grande extensão, não só da terceirização na 

contratação de profissionais de saúde, como da gestão de serviços, NÃO É UM MODELO 

SUSTENTÁVEL E ESTÁVEL para organização da gestão do SUS, bem como podem se tornar 

grandes portas para prática de corrupção e de caixa 2 para campanhas eleitorais;  

 

Discussão: 

COSEMS –  

Discutir a falta de médicos e essa mudança, porque a ADAPSA é uma agência. 

Necessidade de retornar a CCE, que tem representação de município, estado, MS e MEC, para 

resgatarem esta discussão. 

Movimento de inserção dos profissionais no COAPS.  

Formação não ser apenas para médicos, mas para todos os profissionais e com grade curricular 

baseada no perfil epidemiológico que se quer. 

 

Sugestão: 

O responsável pelo Programa Mais Médicos no estado –  

Elaboração de um documento da CIB para fortalecer discussão junto à CIT, a fim de ser mantido o 

que for pactuado posteriormente que os ciclos renovem contratos e garantia para os médicos 

formados fora do Brasil. 

 

Encaminhamento: 

Resgatar a discussão do CCE com os membros do Estado. 

Solicitar por documento a Reunião com Membros da CCE.   



 

 

Proposta de discussão mais detalhada, a posteriori do que o estado quer para formação dos 

profissionais de equipe multidisciplinar.  

Responsável pelo Programa Mais Médicos no estado levar esta discussão do que está acontecendo 

e do que poderá vir a acontecer para o GT de Atenção Básica. 

GT de Atenção Básica contactar CCE para discutirem; 

Identificarem interesse do estado e COSEMS em reverem seus representantes. 

 

3. SESAB/GASEC/COSEMS:  

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

Apresentação sobre a ratificação da indicação dos leitos Covid-19 de UTI adulto II para a 

incorporação na rede de atenção à saúde no estado.  
Informado sobre o Ofício Circular nº 004, do CONASEMS e CONASS, sobre a necessidade de 

serem pactuados em CIB os leitos Covid que permaneceram no estado como não Covid. 

Há semanas ficou resolvido não desmobilizarem mais leitos, e por isso deve ser encaminhada a 

mesma planilha, para não parecer ao MS que não está acontecendo nada no estado. 

Apresentada a metodologia solicitada pelo CONASS: 

Déficit de leitos por macrorregião de saúde; 

Número de leitos existentes e quanto destes o Estado quer incorporar à rede; 

Leitos COVID do estado: rede própria, rede contratada da SESAB, rede municipal. 

Reunidos os gestores, que informaram o que querem manter na rede. 

Pelos parâmetros da Portaria 1631, identificaram a necessidade de leitos de UTI – todas a 

macrorregiões de saúde têm necessidade, exceto a Macrorregião Leste. 
 

  
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Discussão: 

COSEMS – necessário verem: 

- o tempo que em que o leito ainda vai funcionar; 

- se vai ter mais recurso; 

- não sabem se todos os leitos que mantiverem na proposta da Bahia serão atendidos pelo MS. 

 

Encaminhamento: 

Serem publicadas duas resoluções: Uma que tratará da manutenção da planilha de leitos 

COVID e outra da necessidade de manutenção de leitos UTI COVID após a pandemia. 

RESOLUÇÕES CIB N 236 e 237/2021 

 

4. COSEMS:  

4.1 Regulação de Serviços: 

O COSEMS, para fortalecer o GT, alterou os membros, que realizarão reunião para alinhar as 

pautas, problemas e proposições para posterior agenda com a SESAB. 

Composição do GT, por representantes de cada Macrorregião: 

Centro Leste: Jacklene Mirnie Gonçalves Santos - SMS de Rafael Jambeiro; 

Centro Norte: Silvia Alves Ferreira Carneiro - SMS de Mairi (coordenadora do GT) 

Sul: Gleiciane Hora - SMS de Una;  

Leste: Rosângela Oliveira Santos de Almeida - SMS de Amargosa; 

Sudoeste: Everton Gomes da Silva Bueno - SMS de Pindaí;  

Sul: Livia Maria Bonfim Mendes Aguiar - SMS de Itabuna; 

Nordeste: Ernesto da Costa Lima Júnior - SMS de Nova Soure; 

Extremo Sul: Alexandre Talher Lima - SMS de Alcobaça; 

Sudoeste: Fábio Maia Prado - SMS de Belo Campo; 

Norte: Maysa Maria Torres Sanjuan - SMS de Sobradinho; 

Oeste: Josieltom Santos de Jesus - SMS de Wanderley. 

 



 

 

Discussão: 

Dificuldade dos municípios na regulação de leitos e de outros procedimentos. 

Problema não só de regulação, mas de falta de leitos também. 

 

Encaminhamento: 

Proposta de GT bipartite para discussão – COSEMS fará proposta e encaminhará ao estado. 

Retomarem a discussão sobre regulação no estado.  

Municípios – levantamento do que se encontra sem vagas, e SUREGS – apresentar resposta de 

cada situação levantada. 

  

4.2 Oncologia no Estado da Bahia: 

O Cosems alterou os membros do GT e realizarão reunião para alinhar as pautas, problemas e 

proposições para posterior agenda com a SESAB. 

Membros: 

Raquel Ferraz da Costa - SMS de Abaré (coordenadora); 

Valmor Santos Félix - SMS de Dom Basílio; 

Juliana Galvão - SMS de Lafaiete Coutinho; 

 

Discussão: 

Muitas dificuldades, pacientes indo a óbito, problema sério com a onco-hematologia;  

 

Encaminhamento: 

Proposta de GT bipartite para discussão.  

Retomarem o GT de oncologia – reverem situação de executores, com pronunciamento dos 

gestores pois o recurso está com eles; 

COSEMS fará proposta e encaminhará ao estado. 

 

4.3 Comando Único dos municípios da Bahia. 

Pauta recorrente. Solicitações de prefeitos, secretários de saúde, coordenadores de CIR.  

Processos encaminhados desde março à SESAB.  

Inicialmente eram 21 municípios pleiteantes, atualmente são 25; 

Municípios pleiteantes: Conceição do Coité; Ribeira do Pombal; Sítio do Quinto; Riacho de 

Santana; Candiba; Angical; Rafael Jambeiro; Itaquara; Rio do Pires; Malhada; Pindaí; Campo 

Alegre de Lourdes; Tabocas do Brejo Velho; Coronel João Sá; Fátima; Cardeal da Silva; Tanhaçu; 

Matina; Milagres; Boninal; Caatiba; Jaborandi; Lapão; Paripiranga; e Heliópolis.  

Encaminhamento da reunião da CIB anterior: pautar este ponto na CIT.  

Reunião com prefeitos e secretários de saúde em Brasília, com presença do Presidente do 

CONASEMS e do Secretário Executivo Mário Junqueira, definindo-se: 

- Reunião da UPB com COSEMS e Secretaria do Estado da Bahia; 

- Até 18/11, não sendo pautado pelo estado nesta reunião da CIB, o COSEMS colocar como uma 

notificação, em nome de todos os municípios; 

- A partir desta notificação, não havendo mudança do estado nesse assunto, levarem a pauta à CIT. 

Pauta do COSEMS nesta CIB para notificação ao Estado, quanto à aprovação do Comando Único 

até 25/11, quando o estado deve fazer ofício comunicando o consenso.  

Não acontecendo dessa forma, o encaminhamento do pleito de Comando Único dos municípios da 

Bahia irá à Tripartite.  

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 16/12/2021 


