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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 28/01/2021 – 09:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 283ª Reunião Ordinária da CIB de 2021 às 09:32.  

 

ATA DA 282ª REUNIÃO DA CIB DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 APROVADA. 

  

1. Informes: 

Comunicado sobre Credenciamentos solicitados ao MS de ESF – Equipe de Saúde da Família de Boa Vista 

do Tupim (1) e Mortugaba, (1), ESB – Equipe de Saúde Bucal de Boa Vista do Tupim (1), Mortugaba (1), 

Quixabeira (1), Conceição da Feira (1), Queimadas (3) e Teixeira de Freitas (1). ACS – Agentes 

Comunitários de Saúde de Nordestina (5); Gerente de Saúde da Família de Quixabeira (1). UOM – Unidade 

Odontológica Móvel de Quixabeira (1). EAP – Equipe de Atenção Primária de Nova Canaã (1). 

 

Foram ratificadas as resoluções em Ad Referendum CIB de Nº 001 a 008/2021. Aprovadas pela CIB. 

Informado que todas essas resoluções foram discutidas e aprovadas no GT de Leitos que se reúne 

semanalmente.  

 

Solicitada discussão sobre a resolução referente à vacina Oxford que foi direcionada para o ponto de pauta da 

Vacinação COVID-19. 

 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

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

1.1 Credenciamento/Habilitação: 

Credenciamento do Centro de Atenção Psicossocial - Tipo III de Camaçari e Serviço Residencial 

Terapêutico - Tipo II de Juazeiro. Aprovada pela CIB. RESOLUÇÕES CIB Nº 108 e 109/2021 

 

Observação: Embora tenha sido realizada inversão de Pauta e o primeiro ponto tenha sido o último a ser 

apresentado será colocado neste Resumo na ordem do Roteiro. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

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

1.1 Vacinação COVID-19.  

Realizada apresentação sobre a situação da vacinação no estado: 

 
 



Reforça os grupos prioritários, sendo na primeira fase os profissionais que atuam na linha de frente no 

atendimento a COVID-19 (60%), os índios aldeados (100%) e Pessoas idosas residentes em instituições de 

longa permanência (institucionalizadas);  

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas 

(institucionalizadas); População indígena que vive em terras indígenas homologadas e não homologadas; e 

Trabalhadores de saúde (redes pública, privada e filantrópica), na seguinte ordem:  

1. Equipes de vacinadores volantes Campanha COVID-19;  

2. UTI e Unidades de internação clínica COVID-19;  

3. Unidades de Pronto Atendimento e Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (SAMU, SALVAR e 

serviços afins da rede privada); 

4. Serviços de hemodiálise;  

5. Laboratórios de biologia molecular (COVID-19), coletadores de Swab nasofaringe e orofaríngeo, centros 

de Coleta, testagem e atendimento COVID-19; 

6. IML/DPT e SVO; 

7. Áreas não COVID-19 de hospitais e DEMAIS HOSPITAIS (NÃO COVID-19); 

8. Ambulatórios de especialidades, unidades da Atenção Primária e Vigilância em Saúde; 

9. Demais profissionais de saúde.  

O município deve seguir a ordem acima, considerando os serviços de saúde existentes em seu território até 

atingir o total dos seus trabalhadores de saúde. Funcionários afastados ou de licença-prêmio não devem ser 

vacinados nesse momento. Sugerimos a seguinte estratificação para as próximas remessas, após conclusão 

dos grupos prioritários:  

1º Acima de 75 anos restrito ao leito;  

2º Idosos acima de 90 anos;  

3º Idosos acima de 85 anos;  

4º Idosos acima de 80 anos;  

5º Idosos acima de 75 anos. 

Registro de doses aplicadas e repasse diário devem acontecer até 12h por meio do formsus construído e 

rotineiramente para que possam constar nos dados oficiais diários.  

https://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=61836  

   

 
 

Informam que o Plano estadual de Vacinação está sendo atualizado de forma recorrente e sempre que 

necessário.  

Questionada a possibilidade da inclusão do Grupo prioritário idosos acima de 80 anos pelo gestor municipal 

ou 90 anos por outro gestor municipal, porém com as doses enviadas para o grupo de trabalhadores não será 

possível, pois além de não dar conta de vacinar toda a população de uma dessas faixas etárias não cobriria o 

percentual determinado nesse etapa pelo MS de 60% dos profissionais de saúde que estão na linha de frente 

do atendimento de situações de COVID-19 no estado.  

Encaminhamento: Manter a proposta feita pela área técnica da SESAB e fazer CIB semana que vem para 

atualizar o recebimento de vacina. Dado dissenso por um dos membros e será analisado juridicamente o 

mesmo frente à situação da pandemia.  

 

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

2.1 Evolução da execução físico/financeira na alta complexidade em Oncologia na Bahia.  

Realizada apresentação da execução físico/financeira na alta complexidade em Oncologia na Bahia pela área 

técnica do SESAB após reuniões técnicas para consenso da metodologia realizada por grupo técnico 

composto pelo COSEMS e SESAB. Foi definida a metodologia e realizaram uma Nota Técnica. Irão 

https://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=61836


compartilhar para socialização. Demonstrado o comparativo orçamentário entre PPI e produção aprovada e 

Percentual de Execução do Teto MAC Gestão Municipal e Estadual. O resultado é estouro de teto no estado 

e em alguns municípios executores e produção baixa de outros municípios. Sugestão de analisar no GT de 

Oncologia quando for possível novo encontro. Informa sobre o UNACON de Caitite que é referência para a 

região de Guanambi e Brumado que precisa ser discutido acesso equitativo para todos os usuários da região. 

Precisa iniciar a discussão para iniciar o fluxo de assistência. O UNACON de Luis Argolo em Santo Antônio 

que irá abranger a região de Santo Antônio e Cruz das Almas e precisa de uma oficialização da secretaria 

municipal para transferir a gestão do município para estado e executar o serviço. Isso precisa ser rápido para 

não correr o risco de perder a habilitação.  

Encaminhamento: marcar urgentemente o GT com todos os municípios executores para pautar na CIB de 

Fevereiro. A região Sudoeste irá se reunir com a região de Guanambi, Brumado, Vitória da Conquista e o 

Município de Caitité. As reuniões serão marcadas posteriormente.  

 

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

3.1 Estratégia de Busca Ativa de Casos Suspeitos para COVID19 – Ficha B – SG 

Realizada apresentação reforçando a estratégia de Busca Ativa de Casos Suspeitos para COVID-19 – Ficha 

B – SG que foi aprimorada. Tem objetivo identificar os casos suspeitos de síndrome gripal, Covid ou 

síndrome respiratória aguda grave. Com o registro possibilita uma análise melhor da situação podendo 

monitorar as visitas realizadas de busca ativa de casos suspeitos de síndrome gripal na Atenção Básica – 

3.134.155 de visitas de busca ativa na Atenção Básica. O sistema será disponibilizado semana que vem e a 

Nota técnica disponibilizada a todos os gestores e coordenadores da AB municipal. Também informa que a 

SESAB recebeu nova oferta de EPIs por parte do MS para a campanha de vacinação com destino para as 

salas de vacina. Esse foi o cálculo para 30 dias feito pelo MS, sendo 3 máscaras para cada 3 profissionais na 

sala de vacina. Apresentadas as perguntas dos gestores que se encontram na sala externa e esclarecidas por 

Cristiano e após avançar para o próximo ponto acordado envio das questões para área para resposta posterior 

a reunião. 

 

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

4.1 Portaria GM/MS Nº 3.350, de 8 de dezembro de 2020 - Instituir, em caráter excepcional e 

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

serviços da RAPS, no contexto do Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.  

Realizada apresentação sobre a Portaria GM/MS Nº 3.350, de 8 de dezembro de 2020 que tem a finalidade 

de instituir, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio, para o 

desenvolvimento de ações no âmbito dos serviços da RAPS, no contexto do Enfrentamento da Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19. Os beneficiários são entes 

Federativos que possuem CAPS habilitados e regularmente custeados pelo Ministério da Saúde. Tem o 

objetivo de qualificar as ações ofertadas pelos CAPS com vistas à minimização dos impactos relacionados à 

ESPIN decorrente da COVID-19. A forma de repasse do valor é Fundo a Fundo, em parcela única, na 

competência financeira da data da publicação:  

✓   CAPS I - R$ 28.305,00;  

✓   CAPS II - R$ 33.086,25;  

✓   CAPS III - R$ 84.134,00;  

✓   CAPS i - R$ 32.130,00;  

✓   CAPS AD - R$ 39.780,00;  

✓   CAPS AD III - R$ 105.000,00. 

  

O monitoramento e a prestação de contas ocorrerão através do registro dos procedimentos no SIA/SUS pelos 

códigos: 03.01.08.024-0 - Atendimento domiciliar para pacientes de CAPS e/ou familiares; 03.01.08.035-6 - 

Promoção de contratualidade no território; 03.01.08.025-9 - Ações e articulação de redes intra e 

intersetoriais. O incentivo financeiro está sujeito a devolução pelos entes beneficiados nos casos em que não 

houver registro dos procedimentos, no período de 6 meses após a data da publicação desta Portaria, para cada 

CAPS habilitado pelo MS. A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos previstos nesta Portaria será 

realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) do ente federativo beneficiado.  

110 PS com recurso no FES, portanto, o MS não respeitou a Resolução CIB/BA nº 115/2013:  

1 – Municípios com Gestão Estadual – Com repasse para o FES – 71 CAPS;  

2 – Municípios com Gestão Municipal – Com repasse para o FES – 39 CAPS. 

Burutirama, Serra Preta e Itaguaçu da Bahia também tiveram o repasse da habilitação realizada pelo MS ao 

Estado e para aqueles municípios que estão sob gestão estadual o estando consegue fazer um encontro de 

contas para fazer essa devolução, porém para aqueles que estão sob gestão municipal isso não é possível. 

 



Encaminhamento: Enviar ofício CIB para o MS para a regularização da situação. Caso o MS não 

responda positivamente, a proposta é enviar o teto do estado de março já corrigido. E se mesmo assim não 

resolver, enviará para a CIT para deliberação. 

 

 

 

5. SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CIÊNCIA E TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE – SAFTEC:  

5.1 Situação do Projeto Modelo de Registro de Preços Compartilhado dos medicamentos e insumos da 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. 

Realizada apresentação sobre Modelo de Registro de Preços Compartilhado Medicamentos da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica iniciando como funciona a Assistência Farmacêutica e depois com 

Alteração do Financiamento do CBAF – CIB/ PORTARIA Nº 3.193/2019: Contrapartida União 5,85 a 6,05 

IDHM*, Contrapartida Estado 2,36 hab/ano e Contrapartida Municipal 2,36 hab/ano, População maior 

dentre IBGE 2009, 2011, 2017 e 2019. E resgatado como se dá o fluxo do gerenciamento fundo a funcho e 

estadual, conforme imagem abaixo. 

    
 

O Valor a executar segundo a forma de repasse do recurso federal (valor total CBAF a executar 2020):  

- Sob Gestão Municipal: R$ R$ 111,7 milhões com 350 itens; 

- Sob Gestão Estadual: R$ 52,6 milhões com 60 itens; 

- TOTAL: R$ 164,3 milhões  

 

Cenário Atual: Municípios com grande dificuldade na realização de processos licitatórios de 

medicamentos; Baixa concorrência nos processos de aquisição; Baixa eficiência das aquisições – preços 

elevados; Custos Administrativos replicados; Processos Logísticos ineficientes - Estado e Municípios e 

Comprometimento no abastecimento de medicamentos. A iniciativa beneficiará, sobretudo, os municípios 

que têm dificuldade de concluir as licitações devido ao desinteresse de fornecedores e os altos custos 

administrativos e poderá trazer eficiência de, no mínimo 30% com o ganho de escala, será possível ampliar a 

oferta de medicamentos devido à redução no custo unitário”. O registro de preço compartilhado já é uma 

realidade em Minas Gerais e no Consórcio Nordeste. O novo modelo permitirá aos municípios executarem 

os recursos disponíveis de modo mais eficiente. Algumas conseqüências imediatas serão: processos com 

maio chance de sucesso, maior interesse dos fornecedores, maior concorrência e, consequentemente, 

menores preços, com melhor uso do recurso público. 

A que se propõe o Novo Modelo: Maior eficiência nas aquisições; Ganho de escala; Ampliar a oferta de 

medicamentos devido à redução no custo unitário; O modelo de Registro de Preços Compartilhado – 

realidade em Minas Gerais e no Consórcio Nordeste; Processos com maior chance de sucesso – atratividade; 

Maior atração de fornecedores – maior concorrência e Menores preços, com melhor uso do recurso público. 

O novo modelo estará organizado de forma que a SESAB realizará licitações de Registros de Preços dos 

medicamentos do CBAF constante na Rename (SUS), com adesão prévia dos municípios; qualquer 

município pode solicitar adesão (opcional) – mediante instrumento definido pela PGE – Termo de Adesão - 

CIB; os saques (aquisições) serão realizados diretamente por cada município. O Projeto será dividido em três 

fases – com mudança gradativa de execução do financiamento: Grupos de medicamentos; Mudança 

gradativa de execução do financiamento. 



 
 

 

Cronograma: 

1ª Fase:   

• Aprovação CIB 10.09. 

• Adesão em Setembro (15 dias): 

1. Preenchimento do Termo de Adesão; 

2. Preenchimento do Formulário Eletrônico (com envio do T.A. e documentos); 

3. Publicação do Termo – CIB (ad referendum) 

• Capacitação: (30 dias – até 21.10) 

• Planejamento (SIMPAS): Cadastramento da Demanda: (30 dias até 11.11) 

• Publicar Lista dos municípios que fizeram adesão: CIB 

• Licitação: até 31.03  

• Transferência do Recurso Federal: solicitado 

• Capacitação para os saques: mar/21 

• Início previsto para os saques: abril/21  

 

Fluxo operacional após a ativação das atas a partir de abr/2021: 

• Realizar aquisição – geração da Requisição de Material no SIMPAS; 

• Encaminhar a RM ao fornecedor; 

• Gerenciar as compras diretamente com o fornecedor; 

• Acompanhar prazos de entrega; 

• Notificar fornecedor por eventuais atrasos; 

• Informar ao Estado sobre as irregularidades; 

• Realizar pagamento diretamente ao fornecedor. 

 

 
 

 



 
 

 

2ª Fase:   

• Adesão dos municípios remanescentes: fev/21  

• Capacitação dos municípios remanescentes: mar/21 

• Planejamento (SIMPAS): Cadastramento da Demanda: (30 dias – mar/abr) 

• Publicar Lista dos municípios remanescentes que fizeram adesão: CIB 

• Transferência de Recurso – set/21  

• Licitação: até 30.09  

• Capacitação para os saques: set/21 

• Início previsto para os saques: out/21  

 

Após questionamento de gestor esclarecido que municípios poderão fazer adesão, mas não farão 

jus a aquisição dos medicamentos do processo licitatório em curso, apenas no próximo processo. 

 
 

 

Encaminhamento: Realizar contato com os gestores dos municípios que não aderiram em parceria com o 

Cosems e fazer webconferência com os mesmos para orientá-los sobre as fases.  

 

PACTUAÇÃO 

1. GASEC/COSEMS:  

1.1 Solicitação do município de Casa Nova de adesão ao Comando único;  

Secretario de Saúde de Casa Nova informa que está ciente da responsabilidade de assumir o comando único, 

fez estudo e passou nas instâncias de pactuação. O estado confirma o fluxo e acompanhou as discussões na 

CIR, assim a CIB aprova o comando Único do município.  

 

1.2 Portaria GM/MS Nº 3.896, de 30 de dezembro de 2020 – Dispõe sobre a transferência de recursos 

financeiros aos Estados e Distrito Federal, para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas 

pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus.  

Proposta de Utilizar o recurso para material de diagnóstico e testes no LACEN a fim de melhorar o acesso 

aos testes do Covid. Também a aquisição de EPIs para ser enviado aos municípios. Salvador solicita o valor 

referente ao seu município para ser utilizado também para aquisição de insumos da vacinação e aquisição de 

vacina, se possível, pois no momento está bem abastecido com os itens colocado. Ficou acordado que será 

definida entre o município e o Estado a melhor forma de realizar o repasse do recurso per capta, após análise 

do valor que cabe ao município. Aprovado a proposta de aquisição de material para teste covid (RT-PCR) e 

EPI pelo estado para todos os municípios do estado, exceto município de Salvador. 

 



2. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARÍA DA SAÚDE DO ESTADO 

DA BAHIA – APG:  

2.1 Pactuação de Indicadores para Análise de Situação de Saúde para o Planejamento Regional 

Integrado (PRI).  

Realizada apresentação do PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO – PRI com a análise de situação 

de saúde.  

Área I Doenças Infecciosas e Parasitárias: Número de casos e coeficiente de incidência da tuberculose de 

todas as formas e da forma pulmonar bacilífera (por 100.000 habitantes); Coeficiente de Mortalidade de 

Tuberculose; Número de casos de AIDS e HIV; Número de Óbitos e coeficiente de mortalidade por Aids; 

Coeficiente de Incidência das Meningites Bacterianas (subdivididas) e Virais e Coeficiente de Incidência de 

hepatites virais (por 100 mil habitantes), segundo agente etiológico e ano de notificação. Alinhado com a 
PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA: Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. Proporção 

de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após 

Notificação. 

Área II Doenças Vetoriais: Taxa de incidência Dengue, Zika, Chikugunya, Febre Amarela e Malária e 

Coeficiente de incidência e letalidade por Leishmaniose Visceral. Alinhar com a PACTUAÇÃO 

INTERFEDERATIVA: Número de Casos Autóctones de Malária e Proporção de casos de doenças de 

notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após Notificação. 

Área III Gravidez, parto e puepério: Razão de mortalidade materna; Proporção de mortalidade materna 

segundo causas principais; Taxa de mortalidade infantil, segundo faixa etária; Proporção de mortalidade 

infantil segundo causas principais e Casos notificados de sífilis em gestantes e taxa de detecção (por 1.000 

nascidos vivos). A ser alinhado com a PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA: Número de casos novos de 

sífilis congênita em menores de um ano de idade, Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas 

etárias 10 a 19 anos, Taxa de mortalidade infantil e Número de óbitos maternos em determinado período e 

local de residência. 

Área IV Neoplasias: Taxa de mortalidade por neoplasias em mulheres, segundo principais causas e Taxa de 

mortalidade por neoplasias em homens, segundo principais causas. Segue alinhamento com a 

PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA: Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 

principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). 

Área V Doenças do Aparelho Circulatório: Taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, 

desagregando o infarto agudo miocárdio. PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA: Mortalidade prematura 

(de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 

doenças respiratórias crônicas). 

Área VI Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas: Série histórica do número de amputações de 

membro inferior com CID de diabete e Taxa de mortalidade prematura (< 70 anos), por doenças crônicas não 

transmissíveis selecionadas. PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA: Mortalidade prematura (de 30 a 69 

anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas). 

Área VI Causas externas de morbidade e mortalidade: Taxa de mortalidade por causas externas, segundo 

circunstância da lesão e Taxa de internação por causas externas, desagregando acidente de trânsito (moto). 

 

Encaminhamento: Aprovada a relação de indicadores para apoiar o levantamento da Análise de Situação 

que deverá ser apresentada a próxima CIB com novo cronograma para as Oficinas regionais.  

 

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

3.1 Distribuição das vagas do curso de formação para médicos preceptores para Atenção Primária;  

Apresentado o quantitativo de vagas para o Curso de formação de médicos preceptores para Atenção 

Primária por macrorregião, conforme interesse dos gestores e equipe técnica dos municípios destas: 

 



 



 
                     Una 

3.2 Aprovação da construção do COAPES no Estado da Bahia. 

GANCHOS JURÍDICOS: C F/1988 => Define a organização do Sistema no Art. 198.  

A Lei n°80.080/90 => em seu Art.27, Parágrafo único: “Os serviços públicos que integram o Sistema Único 

de Saúde constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas  

Conjuntamente com o sistema educacional.  Com a Lei o Mais Médicos nasce a Portaria Interministerial n° 

1.124, de 06 de agosto de 2015 que institui as diretrizes para celebração do Contrato Organizativo de Ação 

Pública Ensino-Saúde. 

O que é o COAPES? 

O COAPES é o Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde. O COAPES está estruturado para 

ser um processo dialógico e vivo de escuta dos atores envolvidos. Estes atores residem na busca pela 

qualificação do cuidado em saúde de maneira integrada ao processo de educação permanente da rede. 

Participam do COAPES todos os gestores municipais e/ ou estaduais do SUS e instituições de ensino que 

possuem curso de graduação na área de saúde. COAPES é um contrato, um termo de contrato que deve ser 

formalizado entre os interessados, gestores municipais e / ou estaduais do SUS e as instituições de ensino 

que possuem curso de graduação na área de saúde. Assina o COAPES o Secretário estadual e municipais que 

estiveram ofertando seus serviços enquanto campo de prática, coordenadores de programa de residência, 

diretores e/ ou reitores. 

ATUALMENTE EXISTEM MODELOS EM FUNCIONAMENTO  



 
 

CURSOS OFERTADOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MEDICINA – Oftalmologia, Pediatria, 

Clínica Médica, Psiquiatria, Ginecologia e pre natal, Otorrinolaringologia, Clínica cirúrgica, Cardiologia, 

Nefrologia, Gastroenterologia, Dermatologia, Infectologia, Endocrinologia, Hematologia e Neurologia. 

ENFERMAGEM - Exame preventivo de câncer de colo uterino, Exame de mamas, Tratamento de feridas, 

Aferição de Pressão arterial, Teste de Glicemia, Consulta de Enfermagem no Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil e Atendimento aos idosos. FISIOTERAPIA - Fisioterapia aplicada Neurologia, 

Fisioterapia aplicada Ortopedia, Fisioterapia aplicada Hidroterapia, Fisioterapia aplicada Geriatria, 

Fisioterapia aplicada Uroginecologia, Fisioterapia aplicada Dermatofuncional e Fisioterapia aplicada 

Cardiopulmonar. PSICOLOGIA – Atendimento Psicoterápico Criança, Adulto e Idoso, Avaliação 

Neuropsicológica, Orientação Profissional, Plantão Psicológico e Terapia de Grupos. 

FONOAUDIOLOGIA – Atendimento a comunidade em geral realizando audiometria, imitaciometria, 

BERA (PEATE), Teste da orelhinha(Emissões otoacústicas), Terapia de voz (alterações vocais), Terapia de 

motricidade orofacial ( Disfagia- alteração na deglutição, problema de mastigação e deglutição, pacientes 

usuários de aparelhos ortodônticos que necessitam corrigir as funções estomatognáticas), Terapia de 

linguagem (alteração de fala, de escrita de leitura) e terapia de audiologia educacional (surdos). 

Além desses atendimentos com os alunos e professores do curso de fonoaudiologia, tem também 

funcionando um serviço de saúde auditiva habilitado pelo Ministério da Saúde que funciona sob a 

coordenação e administração da prefeitura de Lauro de Freitas (secretaria municipal da saúde) dentro da 

unidade do estado. NUTRIÇÃO – Orientação nutricional a Adultos; Orientação nutricional a Idosos; 

Orientação nutricional a Crianças; Orientação nutricional a Gestantes e nutrizes; Orientação nutricional a 

Praticantes de atividade física e atletas, Orientação nutricional a Pacientes diabéticos; Orientação nutricional 

a  Pacientes hipertensos; Orientação nutricional a Obesidade; Pacientes em pós operatório de cirurgia 

bariátrica e outras cirurgias, para recuperação e manutenção do estado nutricional; Pacientes Cardiopatas; 

Desnutrição; Pacientes renais; Doenças autoimunes e Doenças gástricas e inflamatórias intestinais.      

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após a celebração do contrato deverá ser constituído um Comitê Gestor do 

COAPES que terá como competência acompanhar e avaliar a integração ensino-serviço-comunidade no 

território objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A composição e regulamento do Comitê Gestor do COAPES será de 

responsabilidade das partes, conforme Regulamento próprio do contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O COAPES será avaliado anualmente, facultada a revisão das metas se 

necessário.                                                           

PRAZO DE VIGÊNCIA – O prazo de vigência do instrumento de contrato será de 5 (cinco) anos, a partir 

da data de sua assinatura, com validade e eficácia condicionada a publicação do seu extrato no Diário Oficial 

do Município.   
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