
 

 

                                                                      

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 25/01/2022 – 14:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 293ª Reunião Ordinária da CIB de 2022 às 14:45h.  

 

1.1 Informes: 

 

Resoluções publicadas ad referendum: 270 a 274/2021, 276 a 284/2021, 290 a 294/2021, 298, 002 

e 003/2022. Aprovadas pela CIB – RATIFICADAS. Informado que todas essas resoluções foram 

discutidas e aprovadas no GT de Leitos que se reúne semanalmente e outras foram demandadas 

pelos municípios após articulação com o MS para apoio com parcela única de recurso para média e 

alta complexidade. 

 

Ata da 291ª Reunião Ordinária da CIB – APROVADA. 

 

Comunicados sobre Credenciamentos solicitados ao MS: 

ESB – Equipe de Saúde Bucal de Nova Canaã, Coribe, Cardeal da Silva e Santa Brígida.  

UOM – Unidade Odontológica Móvel de Nova Canaã 

Gerente de Saúde da Família de Cardeal da Silva 

 

Destacado o recebimento dos seguintes Ofícios de alteração de emenda parlamentar: 

  

1.2 Oficio Nº 560/2021, referente à Emenda Parlamentar para obra de ampliação do Hospital 

Maternidade Luiz Eduardo Magalhães, do Município Água Fria;  

1.3 Ofícios Nº 018/2022, referente à alteração da Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material 

Permanente em unidades do Município Várzea da Roça. 

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

2.1 Autorização do Hospital Santa Izabel para transplante de medula autólogo adulto.  

A área técnica esclarece que o ponto é de homologação e não informe e confirma que o serviço está 

dentro do preconizado e atende o determinado na Portaria. Aprovado pelos membros da CIB 

RESOLUÇÃO CIB Nº 042/2022. 

 

3. APG/COPLAN: 

3.1 Apoio técnico, na modalidade presencial, aos municípios para inserção dos instrumentos de gestão no 

sistema DigiSUS, no período de 07 de fevereiro a 31 de março. 

 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

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

1.1 Credenciamento/Habilitação: 

eMAESM I - Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – eMAESM I 

no Centro Municipal de Saúde de Pedrão;  

eMAESM I Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – eMAESM I no 

Centro de Especialidades de Saúde Dr. Orlando José Moura Pinto de Esplanada. 



 

 

eMAESM I Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – eMAESM I no 

Centro de Saúde de Heliópolis. 

eMAESM II Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental – eMAESM I 

no município de São Miguel das Matas. Homologados pela CIB. RESOLUÇÃO CIB nºS 009 a 

012/2022. 

 

1.2 Aprovação da solicitação de prorrogação do prazo para início de funcionamento da ampliação de frota 

do município de Serrinha, pertencente ao SAMU 192 Regional de Serrinha, por mais 90 dias. 

Homologada pela CIB. Resolução CIB nº 013/2022. 

 

APRESENTAÇÃO: 

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

1.1 Apresentação do cronograma de implantação das CIES Regionais; 

Realizada apresentação do cronograma de implantação da CIES nas Regiões de Saúde: 

 
 

Sugestão de fazer um informe sobre o conceito de CIES, o objetivo, função e encaminhar ao COSEMS 

para ser enviado aos gestores como orientação. 

 

1.2 Ofertas de cursos ESPBA – 2022. 

Realizada apresentação do card que orienta sobre os cursos ofertados pela ESPBA em 2022. 

Destacado que momento a oferta é sobre a especialização em saúde pública. 

 
 

Pontuado dentre outros cursos a serem realizados: Os Cursos de ACS e ACE e o de Vigilância à 

Saúde.  



 

 

 

2. SESAB/GASEC  

2.1 Atualização do Cenário Epidemiológico da COVID-19 no Estado da Bahia. 

Realizada apresentação da situação epidemiológica do Covid na Bahia com o número de casos 

ativos e média móvel (7 e 14 dias) nos últimos 30 dias – Bahia, 2021 e o Número de casos ativos 

por 100 mil habitantes, por Região de Saúde – Bahia 2022. 

 
Apresentado o Número de leitos de UTI e taxa de ocupação – Bahia, 2021 sendo a predominância 

com síndrome gripal associado a comorbidades levando a agravos como a aumento de tempo de 

internação; Pacientes internados em UTI, por dia (rede SUS e privada) – Bahia, 2020/2022, Média 

móvel (7 dias) do número de pacientes aguardando transferência para leitos Covid-19 (é o paciente 

com menos sintomas) e não transferidos em 24 horas; Óbitos por Covid-19 por mês de ocorrência, 

sendo em janeiro 172 óbitos (dezembro com 219 casos de óbitos) com predominância na região 

leste e Porcentagem da população completamente imunizada, por município: 

 
 

 

Reforça a importância de continuar a vacinar a população, principalmente as crianças com o retorno 

do início das aulas. O LACEN tem tido entrada de 5 mil testes em média.  

 

PACTUAÇÃO 

 

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

1.1 Apresentação do Regimento da Comissão de Integração Ensino Serviço – CIES Estadual. 

Realizada apresentação sobre o Regimento do CIES onde no Artigo 2º - A CIES/ESTADUAL 

caracteriza-se como uma instância de gestão colegiada, tendo natureza política e crítico-reflexiva, de 

caráter permanente e consultivo, com a função de assessoramento na discussão e elaboração da Política 

Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde, vinculada à Comissão Intergestores 

Bipartite da Bahia – CIB/BA. Tem como competência Assessorar os gestores do Sistema Estadual de 

Saúde na elaboração e avaliação da Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; 

Estimular a cooperação e a conjugação de esforços e a compatibilização das iniciativas estaduais no 

campo da educação na saúde, visando a integração das propostas; e Contribuir com o acompanhamento, 

monitoramento e avaliação da implementação da Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação no 

e para o SUS-BA e das ações e estratégias relativas à política supracitada, constante do Plano Estadual de 

Saúde em observância ao prazo de vigência. Foi demonstrado a composição do CIES no estado. Quanto a 

organização tem a Coordenação Colegiada (a Coordenação Colegiada é composta por 01 representante 

da gestão estadual, 01 representante da gestão municipal e 01 representante das instituições formadoras, 

com seus respectivos suplentes); Secretaria Executiva (A Secretaria Executiva será constituída por 

servidores da Superintendência de Recursos Humanos (SUPERH) da SESAB, tendo por finalidade prestar 

apoio técnico-administrativo necessário ao pleno funcionamento da CIES/ESTADUAL); Plenário (É 



 

 

composto pelos membros da CIES/ESTADUAL); Câmaras Técnicas (de caráter permanente e 

temporário, organizadas com a finalidade de assessorá-la nas discussões sobre Educação Permanente em 

Saúde e serão compostas pelos seus membros titulares e suplentes, através do processo de adesão); 

Fóruns Permanentes de Debates (O fórum tem caráter consultivo e reunir-se-á anualmente, sendo este 

considerado uma reunião ampliada da CIES/ESTADUAL). A CIES/ESTADUAL tomará suas decisões em 

reuniões plenárias, mediante consenso entre os membros; reunir-se-á ordinariamente com periodicidade 

semestral ou extraordinariamente quando convocada pelo Coordenador ou a requerimento de um terço 

(1/3) dos membros; para garantir a integração ensino serviço em todos os níveis e regiões do Estado, 

posteriormente, deverão ser organizadas as CIES-Regionais em cada macrorregião de saúde. As reuniões 

deverão ser conduzidas pela Coordenação Colegiada, tendo como Coordenador o membro da 

Coordenação escolhido previamente para condução da  reunião. Sugestão de realização de reunião dos 

membros do CIES para analisar o regimento que será aprovado em ad referendum. 

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

2.1 Aprova a atualização da Etapa II do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências do Estado 

da Bahia/da Macrorregião SUL. 

Realizada apresentação da Atualização da Etapa II do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências do Estado 

da Bahia da Macrorregião Sul, sendo que o componente hospital é principal a ser alterado.  iniciando 

pela linha do tempo da fundamentação legal: 

 

E comparou a proposta existente e nova. 

Porta de Entrada – Proposta existente e Proposta Nova 

 

Alteração: Supressão da proposta de habilitação da porta de Entrada como Especializado Tipo II 

do Hospital São José e Maternidade Santa Helena 

 

Leitos de UTI Adulto – Proposta 



 

 

 

Alteração: Supressão da proposta de qualificação de 02 leitos do Hospital São José e Maternidade 

Santa Helena  

Memória - Leitos UTI Adulto Aprovados Anteriormente 

 

Aprovado pelos membros da CIB. RESOLUÇÃO CIB Nº 014/2022 

 

2.2 Planilha de Leitos COVID-19. 

Informado pela DAE/SESAB que o MS prorrogou por mais 30 dias o pagamento de leitos UTI 

covid, porém com pagamento por produção. Proposta de ampliar leitos do Hospital Espanhol em 

Salvador para 110 Leitos Clínicos e 110 UTI adulto. Hospital de Serrinha com ampliação de 05 

leitos de UTI adulto. Na próxima pactuação entrará ampliação de 08 leitos para o Hospital Couto 

Maia. 

Total de leitos Clínicos Adulto: 695. Leitos Clínicos Pediátricos: 60 leitos; Leitos UTI Adulto: 570; 

Leitos UTI PED: 29 leitos. Para ampliação leitos Clínico Adulto: 20 e Leitos UTI Adulto: 50.  

Aprovada os leitos apresentados pelos membros CIB.  

Encaminhamento: Planilha aprovada. RESOLUÇÃO CIB Nº 015/2022. 

 

3. COSEMS: 

3.1 Solicita atualização da Resolução CIB referente ao processo de reequilíbrio econômico do Hospital 

Martagão Gesteira; 

Enviou oficio ao Cosems solicitando apoio para atualização da resolução CIB Nº 004/2021 com 

aprovação de incremento de recurso financeiro federal para manutenção da unidade que entrará no FMS 

de Salvador e será repassado em parcelas mensais, no valor total de seis milhões de reais. Essa 

atualização se faz necessário, pois o MS ainda não deferiu o referido processo e o prazo de seis meses 

exigidos expirou. Aprovado pelos membros da CIB. RESOLUÇÃO A PUBLICAR.  

 

3.2 Hospital Martagão Gesteira – HMG Solicita a inclusão imediata do HMG como Porta de Entrada 

Especializada TIPO II Rede de Urgência/Emergência até que seja publicado o Plano de Ação 

Regional das Redes de atenção às Urgências macrorregião Leste atualizado; 

O Hospital Martagão Gesteira enviou oficio ao Cosems solicitando apoio para inclusão imediata do HMG 

como porta de entrada especializada TIPO II rede de urgência/emergência até que seja publicado o Plano 

de Ação regional das Redes de Atenção às Urgências macrorregião Leste Atualizado, levando-se em 



 

 

conta que a unidade obteve o pleito dessa inserção junto ao Plano Estadual na CIB. Ressalta que o MS 

ainda não deu parecer desse plano da região leste e a área técnica da SESAB fala que o MS não está se 

manifestando quanto a esse plano, alegando que só aprova quando todas as unidades estiverem 

adequadas. Faz 7 meses que a Bahia aguarda esse parecer. A sugestão é que a resolução contemple o 

Martagão Gesteira separado do Plano. Aprovado pelos membros da CIB. RESOLUÇÃO A 

PUBLICAR. 

 

3.3 São Félix solicita incremento de Teto MAC para implantação do serviço de Diagnóstico por imagem/ 

Ressonância Magnética junto ao Prestador Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Félix. 

SMS de São Félix reitera o pleito de incremento de teto MAC para implantação do serviço de Diagnóstico 

por imagem/Ressonância Magnética, junto ao prestador Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São 

Félix, desde março de 2020, considerando que o serviço vem sendo ofertado pela instituição sem alocação 

de recurso financeiro. Informa a realização de Plano de trabalho com os devidos ajustes solicitados pela 

área técnica da SESAB e os tramites legais. Dessa forma, solicita aprovação na CIB do pleito. A área 

técnica não tem resistência para essa aprovação. Ressalta a necessidade de ter conhecimento da área de 

abrangência pelo serviço. Aprovado pelos membros da CIB. RESOLUÇÃO A PUBLICAR. 

 

3.4 Pactuação de CIB EXTRA para discussão e pactuação dos seguintes pontos:  

 

3.4.1 Regulação de Leitos COVID e não COVID no estado da Bahia (CER); 

Colocado a dificuldade de regulação de pacientes de forma recorrente e muito grave. Demanda grande de 

paciente não covid necessitando de leitos. Proposta de realizar uma CIB extra sobre o tema na quinta 

feira.  

 

3.4.2 Execução de Cirurgias Eletivas; será discutido na CIB extra de quinta feira.   

 

3.4.3 Insituição de Camara Ténica – indicação membros Bahia, para estudo e organização da Região 

PEBA.  

Acordado CIB extraordinária na quinta-feira para discutir esses pontos.  

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 17/02/2022 


