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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB – COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 03/2/2022 – 14:30 horas 

ELABORADO PELAS SECRETARIAS EXECUTIVAS DA CIB E DO COSEMS 

 

Início da 3ª Reunião Extraordinária da CIB - 14h:45.  

 

1. GASEC/COSEMS: 

1.1 Cirurgias Eletivas 

Portaria GM/MS 3829/2021:  

- Considera a necessidade de fortalecer a assistência ambulatorial e hospitalar, para a retomada dos atendimentos em 

todas as unidades assistenciais, em especial a reabilitação no atendimento das demandas dos usuários com síndrome pós 

COVID-19;  

- Não trata de recurso especificamente para cirurgias eletivas, tem caráter excepcional para ações de MAC; 
- Considera o Ofício Conjunto CONASS-CONASEMS nº 028, de 14 de dezembro de 2021, que solicita a liberação de 

recurso, em caráter excepcional, para as ações de média e alta complexidade, em função da elevação dos custos com 

profissionais de saúde e insumos, em decorrência da pandemia da COVID-19;  

- Estabelece para a Bahia o recurso financeiro MAC, no montante de R$ 17.204.400,00, a ser disponibilizado em parcela 

única, cuja distribuição deverá ser pactuada em CIB; 

- Prazo até 31 de dezembro/2021 para municípios realizarem cirurgias eletivas (Pactuado pela CIB-BA); 
- A prestação de contas relativa à aplicação dos recursos de que trata esta Portaria deverá ser realizada por meio do 

Relatório Anual de Gestão - RAG de cada ente federativo;  

- Informação do CONASEMS: 

- Não há confirmação do pagamento do MS aos municípios para a produção de novembro e dezembro da Portaria 

específica de Cirurgias Eletivas; 

  - Recurso MAC, não é permitido pagar tabela diferenciada, a não ser por recurso próprio dos municípios; 

  - O MS terá que pagar os meses novembro e dezembro, pois a Portaria de Cirurgias Eletivas não foi revogada, e se, 

encerra a data de pagamento em 31/12, pois, não há justificativa para não pagar, já que pagou até outubro. 

 

Resolução CIB 286/2021: 

Aprova a distribuição de recurso financeiro estabelecido na PT 3289/2021; 

Para a gestão estadual: R$ 8.214.303,00; 

Metodologia para distribuição do recurso aos 22 municípios executores: 

- o mesmo percentual de demandas reprimidas no Lista Única. 

- Plano de Trabalho deve ser feito pelos 22 executores municipais e, com o estadual totalizam 23 planos. 

 

Plano de Ação do Estado: 

Pressupostos: 

- Desvinculação do recurso estadual à abrangência das regiões pactuadas e estratégia federal; 

- Elenco de procedimentos desvinculados daquele estabelecido para a estratégia nacional, priorizando aqueles 

com maior demanda reprimida pelo Sistema Lista Única – DIREG/SESAB; 

- Demanda cadastrada no Sistema Lista Única da DIPRO mantida para estratégia federal para 2022; 

- Financiamento nas mesmas bases da estratégia federal com contrapartida estadual; 

- Utilizar apenas a capacidade ociosa de unidades da rede própria (se existente) para não agravar a sobrecarga 

da CER por leitos de internação; 

- Se necessário utilizar unidades credenciadas; 

- Modalidade “Mutirão”, podendo ser aos finais de semana, em unidades da federação.  
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- Regionalizar, a depender da estimativa do quantitativo; 

- Período estimado: 05 meses. 

 

Especialidades /Procedimentos: (escolhidas a partir de demandas do sistema Lista única) 

Cirurgias Reparadoras: 

-- Plástica Mamária Feminina Não Estética; 
Urologia Adulto: 

     - Tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna; 

     - Ureterolitotomia;  

     - Instalação Endoscópica de Cateter Duplo J; 

     - Ureterolitotripsia Transureteroscópica; 

Ginecologia: 
- Miomectomia; 

     - Histerectomia; 

Otorrino de cabeça e pescoço: 

    - Tiroidectomia Benigna; 

 Ortopedia pediátrica: 

    - Correção de Pé Torto. 

 
Demanda Reprimida 

 
 

Solicitações para Consulta Especializada 

Distribuição do Recurso x Especialidade 

 
 

Estimativa de Quantitativo/Especialidade 
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Acesso: 

- Cadastrar ofertas no Sistema Lista Único Cirurgias Eletivas (DIPRO) para as especialidades explanadas; 

- Pactuar com municípios prazo de 30 dias para cadastramento de usuários, a partir de busca ativa daqueles hoje 

cadastrados no Sistema Lista Única (DIREG), atendendo aos requisitos estabelecidos para acesso à primeira 

consulta; 

- Após busca ativados pacientes residentes em cada município, confirmar ou descartar o caso, limpando, assim, 

o Sistema; 

- Após os 30 dias, as solicitações atualmente cadastradas no Sistema Lista Única (DIREG) serão consideradas 

inválidas; 

- Pactuar com prestadores definidos a primeira consulta por telemedicina.  

 
Cronograma 

 
 

Discussão: 

COSEMS: 

- Recurso limitado aos tipos de cirurgias apresentados; 

- Solicitação aos 23 municípios para trazerem a demanda para a CIB. 

- Estratégia do Estado e sua Proposta válida por serem cirurgias que todos têm dificuldade em fazer.  

 -  Salvador fez seu o plano de ação semelhante à proposta do Estado. 

OBS:  

- Municípios que pagarem com recurso próprio para majoração de tabela deve levar planilha à avaliação de 

CMS e outros órgãos de controle;  

- Para atender outros municípios o gestor não pode usar recurso do seu município, sob pena de responder aos 

órgãos de fiscalização. 

 

SESAB: 
- O elenco aprovado pela CIB contempla quase 200 procedimentos e o SIGTAP contempla mais de mil procedimentos;  

 - O MS não limitará o elenco; 

 - Esta vocação foi feita pela SESAB, cada município tem sua vocação que, não correspondendo à da SESAB, deve 

adaptar seu plano em função do que está impactando em seu município; 

- Proposta de não pulverizar - precisavam priorizar e estabeleceram pela demanda reprimida do Registro de Lista 

Única (03/02/2022);  

- A SESAB informa que a Portaria da Cirurgia Eletiva de 2022 deverá complementar o rol de cirurgias ofertadas por ter 

mais prestadores ofertando e pondera a pactuação de novas cirurgias eletivas com Portaria 2022; 

- Cada município executor poderá fazer seu plano de acordo com a sua realidade. 

- Prazo de entrega: 10 dias.  

- Customização no Lista Única – deve ser zerado, a fim de se entender o que o Estado tem realmente de 

demanda reprimida para a estratificação de cirurgias eletivas pelo FAEC, que é a estratégia federal, para que 

seja melhor executada; 

- Busca ativa e migração para os hospitais da rede própria.  

- Essa proposta é importante para diminuir a demanda do Lista Única. 

Itens obrigatórios no Plano:  

Cronograma; 

Abrangência. 
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- Tratando-se de um recurso extra – proposta de desvincular dos municípios que pactuaram para a estratégia 

2021 e desvincular o elenco de procedimentos; 

- Os remanescentes serão repactuados para 2022 (recurso maior do que o de 2021); 

- Dependendo da estimativa da necessidade de procedimentos, a ideia é de regionalizar, a não ser que essa 

necessidade não seja muito grande. 

 

Encaminhamentos: 

- Corte para o Lista Única: 03/02/2022 – constar em Resolução; 

 - Municípios executores encaminharem os Planos para a SE/CIB até 10 dias; 

 - SE/CIB encaminha ao GT de cirurgias para análise/ajuste com município e validação dos planos; 

  que deverá ser encaminhado ao MS; 

   -  GT de cirurgias retorna Plano validado à SE/CIB para publicação de Resolução ad referendum; 

   - Cada Plano será analisado separadamente e para cada um haverá uma resolução (22 resoluções); 

 

1.2 Regulação: 

Apresentação dos questionamentos/dúvidas por parte dos gestores quanto ao acesso à Regulação. 

Objetivo: Construção de estratégias, instrumentos, processos novos para melhoria da regulação do acesso aos 

serviços. 

Proposta de Resgatar GT Bipartite (SESAB e COSEMS). 

 

Questionamentos do COSEMS: 

Nº QUESTIONAMENTOS/ DÚVIDAS 

01 Qual o tempo de espera dos pacientes na tela por motivo de solicitação? Qual a região de saúde com maior 

tempo de espera por motivo de solicitação? 

02 Qual foi a estrutura contratada pela SUREGS/SESAB para substituir os complexos que foram extintos em 

abril/2020.  Qual o valor de custo dos complexos e qual o valor ampliado no contrato da FESF e quantos 

médicos foram contratados para absorver essa demanda? 

03 Como muitas solicitações da região Sudoeste e Oeste estão sendo reguladas para outras regiões de saúde, a 

SESAB já avaliou o aumento das remoções?  

O aumento desse custo somado ao valor que foi ampliado do contrato, agregado a perda de resolutividade 

e consequentemente mais exposição e risco dos nossos pacientes, não seriam fatos suficientes para fazer 

com que a SESAB reavalie a decisão de extinção dos complexos? 

04 Como estava composta a equipe da CER em 2019 e qual a equipe atual da CER? Qual a rotatividade dos 

médicos reguladores? 

05 Qual a média de regulação por médico regulador? Qual a média de regulação por tipo de vinculo (efetivo 

ou terceirizado)?  

06  No período da COVID houve ampliação da equipe? Se sim, qual a ampliação e por quanto tempo? E qual 

a função da equipe contratada? 

07 Como está distribuído os médicos reguladores que realizam a busca ativa das vagas? Estão por região? Por 

Linha do Cuidado? 

 

08 Qual o número e tempo de espera para realização da neuro intervenção nos anos de 2018 a 2022. Nos 

últimos 3 meses, qual foi esse número, quais as unidades solicitantes, qual o tempo de espera, qual a 

unidade executora e qual o número de óbitos?  

09 Qual o número e tempo de espera para realização de CATE e angioplastia nos anos de 2018 a 2022. Quais 

as unidades solicitantes, qual o tempo de espera, qual a unidade executora, qual o número de óbitos?  

10  Qual o número e tempo de espera dos pacientes VASCULAR para realizar arteriografia e angioplastia de 

membro nos anos de 2018 a 2022. Quais as unidades solicitantes, qual o tempo de espera, qual a unidade 

executora, qual o número de óbitos?  

 

 

mailto:sesab.cib@saude.ba.gov.br


CIB - Comissão Intergestores Bipartite 

4ª Avenida, 400, Plataforma 6, 1º Andar - Centro Administrativo da Bahia. Salvador - BA CEP 41745-002 

Tel. (71) 3115-4389/4221 
site: www5.saude.ba.gov.br/portalcib - e-mail: sesab.cib@saude.ba.gov.br 

 

 

 

PROPOSTAS COSEMS 

 

Nº PROPOSTAS COSEMS 

01 Definir protocolo de tempo de espera para todos as solicitações de internamento em leito, já que a CER 

tem os perfis de todas as unidades de média e alta complexidade. 

02 Implementar/qualificar o processo de interlocução dos médicos reguladores com a unidades de origem, 

visando dar maior celeridade, bem como reduzir o tempo de permanência na unidade de origem decorrente 

de pendências evitáveis. 

03 Definir novo perfil para solicitações das avaliações (Porque que as neurológicas, urológicas, vasculares, 

ginecológicas, otorrinolarinfofaríngeanas e outras) e articular com as unidades de referência um fluxo mais 

célere. Dessa forma pode ser reduzido o número de pacientes na tela que de fato precisam de internamento 

em leito hospitalar. 

04 Rever o fluxo de encaminhamento dos pacientes que precisam fazer arteriografia de membros, garantindo 

a realização da angioplastia simultaneamente a realização da artério quando essa for indicada. Dessa forma 

o paciente não precisará retornar para o local de origem e entrar novamente na fila para realizar a 

angioplastia.  Idem para cárdio e neuro. 

05 Realizar MUTIRÃO NA REGULAÇÃO, utilizando a mesma estratégia realizada no mutirão de 2018, 

onde na ocasião foi criado um GABINETE DE CRISE. Onde no período de 4 meses (agosto à novembro), 

a fila que era de mais de 2.600 pacientes chegou a alcançar o número histórico de 900 pacientes em tela 

por dia. Além de ter sido reduzido o tempo de espera, onde na ocasião o maior tempo de espera em tela 

não ultrapassou 30 dias, e mais de 50% dos pacientes em tela chegava a ficar apenas 24h.  

06 Utilização dos serviços ofertados pelas POLICLÍNICAS, nas avaliações com especialistas (consultas 

especializadas), bem como no apoio aos municípios que não dispõem de serviços complementares 

necessários para atender aos critérios definidos pelas unidades de destino. Ex.: USG, RX, Endoscopia etc. 

07 Definir fluxo de regulação nas regiões para partos de risco habitual normal e cirúrgico. 

08 Realizar estudos visando fortalecer a rede de hospitais complementares para atendimentos especializados 

em cirurgia, pediatria, ortopedia, obstetrícia. 

09 Implementar o PAH construído em 2019. 

 

Nº ENCAMINHAMENTOS DO GT RESPONSÁVEL PRAZO 

01 
Reativar o GT de REGULAÇÃO, com 

membros do COSEMS e SESAB. 

1.SUREGS: 

CER/DICON/NUCON; 

2.SAIS: REDE PRÓPRIA e 

DAE. 

IMEDIATO 

02 
Disponibilidade de todos os dados solicitados 

na reunião do GT do dia 02.02.2022. 
CER A DEFINIR  

03 
Rever a GRADE DA REDE DE URGÊNCIA 

DO SAMU.  
DAE A DEFINIR 

04 

Fortalecer a referência da rede de serviços 

ofertados à CER, incluindo todos os serviços 

contratualizados pela Gestão Municipal e 

Estadual. 

COSEMS 

SESAB 
IMEDIATO 

05 
Viabilizar estratégias para garantir as propostas  

apresentadas no GT do dia 02.02.2022 
SESAB INÍCIO IMEDIATO 

06 Utilizar o Lista Única  DAE A DEFINIR 
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Discussão: 

Sesab – dados sobre regulação no estado: 

2018 - 168 .727 solicitações - 50% atendimentos; 

 

2019 – 241.043 solicitações - 62% atendimentos; 

 

2020 – 227.404 solicitações não COVID - 62% atendimentos;  

            30.007 solicitações COVID - 82% atendimentos. 

 

2021 – 259.556 solicitações não COVID - 61,6% atendimentos; 

            56.355 solicitações COVID - 84% atendimentos. 

- Concorda com propostas apresentadas; 

-  Ênfase no retorno do GT de Regulação e do Grupo Condutor de Redes; 

-  Reunião do GT de Regulação bipartite com reunião semanal, a partir já da próxima semana;  

 - Dia estipulado para as reuniões: quarta-feira. 
 

COSEMS: 

Registro da situação caótica da regulação e muitas situações de pacientes indo a óbito; pacientes vasculares na 

UPA, que vem funcionando como retaguarda de leitos e os pacientes vem contraindo COVID. 

Questionamento se houve análise das solicitações pela área técnica do estado. 

 

CES  

Pauta da Regulação no Conselho Estadual de Saúde.  

Necessidade de revisitar a Política de Regulação do Estado, atualizando-a em função dos 

questionamentos/dúvidas apresentadas; 

 

Encaminhamentos:  

- Reunião semanal, do GT a partir da próxima semana, no mesmo dia e com as mesmas prerrogativas do GT de 

leitos, com capacidade de deliberação em ad referendum validada. 

 

PACTUADO. 

 

1.3 Instituição de Câmara Técnica – indicação membros Bahia, para estudo e organização da Região 

PEBA 

 

Aspecto abordado na Reunião do PEBA de reconhecimento da Rede PEBA.  
Necessidade de indicar os nomes dos membros para estudo e organização da região PEBA, bipartite, com o Cosems e 

Sesab. 

 

Encaminhamentos:  

Definirem os nomes dos integrantes CIB para a Câmara Técnica, com representação da SESAB e COSEMS, e 

serem aprovados em ad referendum. 

 
APROVADO - os nomes serão enviados oficialmente a posteriori. 
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1.4 Planilha de Leitos COVID-19 

 

 

MUNICÍPIO NOME HOSPITAL 

LEITOS 
CLÍNICOS 

ADULTO ATIVOS 
COVID -19 

LEITOS CLÍNICOS 
PEDIÁTRICOS 

ATIVOS COVID -19 

LEITOS UTI 
ADULTO ATIVOS 

COVID-19 

LEITOS UTI Ped 
ATIVOS  

COVID-19 

SALVADOR HOSPITAL SANTA IZABEL  14   14   

SALVADOR INSTITUTO COUTO MAIA - ICOM   20   10 

SALVADOR 
INSTITUTO DE NEFROLOGIA 
ALAIDE COSTA  

20       

LAURO DE FREITAS HOSPITAL METROPOLITANO 100   60   

 

Ampliação de leitos para COVID: 

- Hospital Santa Izabel: 14 clínicos adultos e 14 de UTI; 

- Instituto Couto Maia: 20 clínicos pediátricos; 

- Hospital Alaíde Costa: 20 clínicos adultos; 

- Hospital Metropolitano: 30 clínicos adultos - passando a ficar com 100 clínicos adultos. 

Total de leitos:  

- 759LC  

- 70 LC pediátricos 

- 584 UTI 

- 29 UTI pediátricos 

 

Não está garantida a continuidade do pagamento e o pagamento cheio. por isso terá que ser feita a solicitação 

mensal ao MS; 

Taxa de ocupação de leitos hospitalares alta no estado da Bahia.  

Pontuada a situação da permanência da pandemia.  

Reforçado pelo MS a atualização do e-SUS VE e registro de produção. 

Reforçado que o pleito da habilitação de leitos junto ao MS é feito pela DICON, que solicita envio da 

Declaração antecipadamente, assim como os quiserem solicitar remobilização. 

DICON: 

26 municípios que tiveram Comando Único aprovados: 

faz o treinamento dos municípios para elaboração e orçamentação da FPO e registro da produção no CNES.  

Solicitado pela DICON a informação dos nomes dos indicados pelas SMS para receber o treinamento e as 

devidas orientações contínuas, tanto CNES como processamento, razão ela qual se faz necessário que a pessoa 

indicada não seja trocada por outra mais adiante.  

 

PLANILHA APROVADA.  

 

1.5 Nova composição do Grupo Condutor de Redes: 

Proposta de alteração do Regimento para redução da composição do GC – publicar resolução. 

Reduzir membros para: 

4 titulares e 4 suplentes do COSEMS: 
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   - Titulares:  

Stela dos Santos Souza – SMS de Cabaceiras do Paraguaçu –Email: stelasouza@lwmail.com;  

Jacqueline do Bomfim Farias – SMS de Terra Nova –Email: Jacque_bomfim@hotmail.com;  

Raquel Ferraz da Costa – SMS Abaré –Email: reaquelferraz5@yahoo.com.br;  

Leonardo Silva Prates – SMS de Salvador –Email: lsprates@hotmail.com.  

    - Suplentes:    

Ramona Cerqueira Pereira – SMS Vitória da Conquista –Email: ramonacerqueira@hotmail.com; 

Danilo Fernandes Ricardo – SMS de Teixeira de Freitas - Email: prodanilo@yahoo.com.br; 

Ernesto da Costa Lima Junior – SMS de Nova Soure - Email: juniordafeira@hotmail.com;  

Lívia Maria Bonfim Mendes Aguiar – SMS de Itabuna.-  Email: liviabmendes@yahoo.com.br. 

 

 4 titulares e 4 suplentes do Estado: 

   - Titulares:  

Cássio Garcia;  

Alcina Romero;  

Cristiano Sóster;  

Rita Santos.;  

   - Suplentes:  

Liliane Mascarenhas;  

Rivia Barros;  

Renata Mundim;  

Naia Neves. 

 

MS – 2 representantes: 

• Titular: Sara Emanuela de Carvalho Mota 

• Suplente: Mirella Dias Almeida 

 

 

HAOC – 2 representantes: (temporariamente, até o prazo do Projeto de Regionalização) 

• Titular: Cinthia Cristo 

• Suplente: Daniela Guerra  

 

Encaminhamentos: 

Alteração da composição e após isso, reformulação do Regimento GCE;  

Alternância da Coordenação de CIR – esse ano retornar para o Estado, conforme estabelecido em Regimento 

CIB-CIR.  

Reuniões semanais, todas as quartas-feiras, em concomitâncias às de GT de leitos; 

Projeto Partiu! # Testagem Escola – Google Drive – Ramon e Gabriele – apoio. 

 

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 17/02/2022 
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