
 

 

                                                                      

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 25/01/2022 – 14:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 
 

Início da 2ª Reunião Extraordinária da CIB de 2022 às 16:18h.  
 

ATAS APROVADAS – 8ª, 9ª e 10ª Reuniões Extraordinárias da CIB. 
 

1. SUVISA/GASEC/COSEMS:  

1.1. Teste Rápido Antígeno Covid-19 – SUVISA/DIVEP  

- Bahia se insere no “Programa Diagnosticar para Cuidar”, do MS, cuja finalidade é monitorar a situação 

epidemiológica e direcionar a gestão na tomada de decisão dando continuidade com o Plano Nacional de Expansão 

da Testagem para a Covid-19 (PNE- Teste). 
 

7ª Pauta de distribuição de testes rápidos de antígenos para covid-19 – ministério da saúde (12/01/2021) 

O quantitativo de testes disponibilizados nesta pauta aos estados e Distrito Federal se baseiam em critério 

populacional. 

Critérios: Assistencial; diagnóstico; e confirmação de reabilitação. 

Ofício Circular MS 01/2022 - estabelece o público-alvo para testagem: sintomáticos e seus contactantes, 

independentemente do estado vacinal – justificado pelo cenário epidemiológico atual no país. 

Caberá aos estados realizarem a distribuição dos TR-AG aos municípios mediante pactuação dos quantitativos nas 

Comissões Intergestoras Bipartite - CIB.  

O Total de testes rápido de antígeno para COVID-19 distribuídos para a Bahia - Ministério da Saúde é de 

1.777.508 testes. 
A DIVEP fará cálculo do percentual de munícipes de todo o estado que são atendidos em hospitais estaduais, para 

retirarem esse quantitativo de testagens. 

 

Proposta para esta distribuição do teste rápido: apenas para sintomáticos e contactantes.  

Remessa atual: 1 milhão de testes. 

 

Nota Técnica de Distribuição da SUVISA e DIVEP 

 
Distribuição de Teste-Rápido antígeno (TR-ag) na Bahia - 3ª remessa  

 



 

 

 
 

Obs. NRS Leste: retirou-se população de: Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari. 

 
 

Critérios de distribuição: faixas populacionais para definir a distribuição.  

OBS: Não é per capta, como na vacinação. 

          municípios se enquadram em faixas populacionais, logo, podem ter populações diferentes e terem o mesmo 

quantitativo de testes.  
 

Logística: 

Fator dificultador na distribuição - necessidade de transporte e acomodação em posição adequados para o 

deslocamento. 

Municípios maiores - recebem em Salvador.  

Municípios da região metropolitana - recebem no Núcleo ou no Almoxarifado Central. 

ALCEN – distribuirá para Bases e Núcleos, esperando-se que nesta distribuição não haja fracionamento. 

Bases e Núcleos – distribuirão para municípios – devem contactar seus municípios para irem receber seus testes. 

Proposta de até sexta feira os testes estejam disponíveis nos NRS para os municípios. Mas os municípios podem entrar em 

contato com o Núcleos e Bases, pois já há um contrato com uma nova empresa.  

Se houver alguma falta no quantitativo estipulado - entra em contato para sua suplementação. 
 

Discussão:  

Cautela nas testagens.  

Uso criterioso, priorizando os sintomáticos e seus contatos, não sendo recomendada para rastreio dos 

assintomáticos.  

Resultado do Teste de antígeno positivo - não se faz necessário realizar RT-PCR.  

Resultado negativo - observar como adotar a realização do RT-PCR, não deve ser estendido a contactantes assintomáticos 

e observar os cuidados para evitar a contaminação. 

A proposta é para serem utilizados em pacientes sintomáticos e seus contactantes e ter cautela no uso dos testes, 

com uso no 1º dia ao 7º dia dos sintomas. Nos contactantes deve ser feito no 3º ao 7º dia dos sintomas.  

Ofício Circular MS nº 01/2022.  

12 de janeiro de 2022 - Informe nº 7 do MS com as orientações.  

21 de janeiro - outra pauta do MS, solicitando cautela no uso dos testes.  

1º ao 7º dia - sintomáticos. 

5º e 6º dias dos sintomas – contactantes assintomáticos; 

Essa é uma recomendação, podendo o município ter seu próprio plano de estratégia, em função de cada realidade - 

dependendo da análise caso a caso, se o município está com um quantitativo reduzido de casos, pode-se ampliar 

para fazer o teste dos assintomáticos para rastreio. 

Chamou-se atenção que os testes precisam ser notificados, conforme Nota Técnica da DIVEP, já publicada, baseada na 

NT do MS. 
 

CES (Marcos):  

Possibilidade de direcionamento para testagem novamente para os trabalhadores que vão retornar ao trabalho.  

Observar também a equidade para distribuição entre os municípios: maior número de casos, maior distribuição de testes. 

SESAB - o critério populacional é melhor e de maior equidade.  
 

Proposta de distribuição de testes aprovada. 



 

 

“Projeto Partiu testagem em escolas”: 

 

Resultados:  

387 aderiram 

325 cadastrados 

266 enviaram 

137 positivos 

 

Resultados laboratoriais. Apenas % detectável. 

 

Situação vacinal  

 

Perspectiva: 

Municípios continuarem com ações de vigilância epidemiológica nas escolas; 

Fomentar o projeto nas escolas; 

 

Para a Manutenção do Partiu Testagem com Teste rápido: 

Os municípios devem solicitar novamente, respondendo a enquete do google drive.  

 

Discussão: 

Chamou-se atenção que, segundo Ministério Público e Jornal, mais de 200 municípios não começaram a vacinação 

para criança.  

COSEMS acredita que não proceda a informação e reforça que precisa responder a esse tipo de reportagem, como 

improcedente. Precisa ser dada resposta ao Jornal pela matéria.  

DIVEP – avaliará lista publicada. Pelo sistema oficial de informação, são 180 municípios sem informação das 

vacinações em crianças. 

Reforçada a necessidade de atualização. 

 

Encaminhamentos:  

DIVEP encaminhar relação dos 180 municípios ao COSEMS, para seus apoiadores averiguarem a situação com os 

gestores e responder ao Jornal de grande circulação. 

Necessidade de os municípios seguirem o fluxo do Projeto, e encaminharem planilha em elaboração pela DIVEP 

(Ramon), para renovar adesão ao Projeto. 

Considerada importância do Projeto para garantir a situação das crianças nas escolas, agora ainda mais com a 

oportunização da vacinação.  

Sugestão da DIVEP – o município pode manter os 10% que vinham adotando para a amostragem, mas a sugestão é 

que adote 20%, considerada uma boa base de amostragem. 

 

“Projeto Partiu Testagem” APROVADO. 

 

Secretária em exercício: chamou atenção para o panorama atual, com a variante Ômicron, epoistêm sido 

desconsiderados agravos importantes como comorbidades e, nos óbitos, os profissionais de saúde identificarem a 

real causa, não considerando a COVID como causa número, uma vez que o panorama atual não é o mesmo que o 

anteriormente vivenciado. 

 


