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DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.746, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a desmobilização de leitos 

destinados exclusivamente para atendimento 

de casos suspeitos e confirmados de infecção 

pelo Sars-CoV-2 e dá outras providências.  

 

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais – CIB- 

SUS/MG, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 14-A da Lei Federal nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e o art. 32 do Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011 e considerando: 

- a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; 

- a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde/SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde; 

- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da 

Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios 

de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle 

das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 

de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências; 

- a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 

pelo surto de 2019; 

- o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, 

a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências; 

- a Portaria GM/MS nº 220, de 27 de janeiro de 2020, que habilita, com pendência, leitos de Unidades 

de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico Tipo II e estabelece recurso financeiro do Bloco de 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser 

incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC a Estados e Municípios; 
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- a Nota Informativa nº 465/2021 – CGAHD/DAHU/SAES/MS de 30 de dezembro de 2021;  

- a 1ª reunião da Câmara Técnica de Atenção à Saúde do CONASS do ano de 2022, ocorrida no dia 7 

de janeiro de 2022;  

- o Ofício Circular Conjunto CONASS/CONASEMS nº 001/2022, de 07 de janeiro de 2022, que trata 

da incorporação de Leitos de UTI para a assistência geral; 

- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.707, de 24 de janeiro de 2022 que aprova pleito de habilitação 

permanente de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adultos e pediátricos tipo II; 

- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.709, de 27 de janeiro de 2022, que aprova, em caráter extraordinário, 

o repasse de incentivo financeiro para o custeio das ações e serviços de saúde, no âmbito da Atenção 

Hospitalar e Ações e Serviços de Urgência/Emergência, para o enfrentamento ao COVID-19; 

- a NOTA INFORMATIVA - Orientações para atendimento a pacientes com quadro de SRAG/COVID  

nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI);  

- a cobertura vacinal de 80,76% do público-alvo em Minas Gerais; 

- a efetiva sistemática de monitoramento de indicadores epidemiológicos e assistenciais;  

- a proporção de leitos UTI SUS exclusivos COVID ocupados nesta data, que é de 32,98% (23 de 

fevereiro de 2022); 

- o Ofício nº 043/2022, de 25 de fevereiro de 2022, do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde - 

COSEMS/MG; e 

- a aprovação Ad Referendum da CIB-SUS/MG, conforme disposto no art. 50 da Deliberação CIB-SUS/MG 

nº 3.030, de 13 de novembro de 2019, que aprova o Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite 

do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SUS/MG), das Comissões Intergestores 

Bipartite Macrorregionais (CIB Macro) e das Comissões Intergestores Bipartite Microrregionais (CIB 

Micro) do Estado de Minas Gerais. 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º - Ficam desmobilizados os leitos destinados exclusivamente para atendimento de casos suspeitos 

e confirmados de infecção pelo Sars-CoV-2. 

Parágrafo único - Os leitos habilitados pela Portaria GM/MS nº 220, de 27 de janeiro de 2022, 

inaugurados/expandidos em virtude da pandemia, foram incorporados à Rede de Atenção à Saúde e 

não são destinados exclusivamente para atendimento de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo 

Sars-CoV-2. 

 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE 

 

3  

Art. 2º - Fica estabelecido que o atendimento hospitalar de pacientes com suspeita/diagnóstico de 

COVID-19 deve ser realizado conforme as orientações da NOTA INFORMATIVA  - Orientações para 

atendimento a pacientes com quadro de SRAG/COVID  nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).  

 

Art. 3º - Para o direcionamento do processo regulatório e atualização da grade de leitos no Sistema 

Estadual de Regulação Assistencial, SUSfácilMG, fica estabelecida a Grade Hospitalar Excepcional 

para o momento de transição de cenários no enfrentamento da pandemia de COVID-19, nos moldes do 

Anexo Único desta Deliberação.  

Parágrafo único - Os municípios devem informar às Unidades Regionais de Saúde os leitos que serão 

mantidos, na periodicidade definida pela SES/MG.  

 

Art. 4º - Cabe aos municípios a definição sobre a disponibilização de leitos na rede SUS inicialmente 

abertos para atendimento de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo Sars-CoV-2. 

§ 1º - Os leitos disponibilizados pelos gestores municipais, serão custeados pelos municípios, e podem 

ser complementados pelos recursos previstos na Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.709, de 27 de janeiro 

de 2022 e suas alterações.  

§ 2º - Os leitos disponibilizados pelos gestores municipais poderão utilizar dos equipamentos médico-

hospitalares cedidos pela SES/MG, nos termos dos instumentos de cessão/permissão de uso.  

 

Art. 5° - Fica mantido, para a competência março/2022, o ressarcimento do valor total das internações 

em leitos de enfermaria aprovadas no Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) no 

código 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 dos 

estabelecimentos de saúde sob gestão estadual, utilizando saldo de recurso federal.  

 

Art. 6º - Serão mantidas as rotinas de monitoramento dos indicadores epidemiológicos e assistenciais 

da casos suspeitos e confirmados de infecção pelo Sars-CoV-2.  

 

Art. 7º - Ficam revogadas:  

I - a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência 

da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COVID- 19, causada pelo agente novo 

Coronavírus, no Estado de Minas Gerais; e 

II - a Nota Técnica nº 61/SES/COES MINAS COVID-19/2020, que dá diretrizes para regulação e 
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admissão de casos suspeitos e confirmados de infecção pela COVID-19. 

§ 1º - A revogação da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.168/2020 se refere à revogação dos Planos de 

Contingência da Grade Hospitalar Macrorregionais, tendo em vista o cenário epidemiológico e 

assistencial atual. 

§ 2º - Diante da revogação dos Planos de Contingência da Grade Hospitalar Macrorregionais, serão 

realizadas adequações necessárias na grade de leitos existente no sistema informatizado de regulação 

assistencial SUSfácilMG e serão excluídos os leitos de suporte ventilatório pulmonar e os leitos UTI 

exclusivos para COVID-19.  

 

 Art. 8º - Esta Deliberação tem efeitos a partir de março de 2022. 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

FÁBIO BACCHERETTI VITOR  

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE E 

 COORDENADOR DA CIB-SUS/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.746, DE 25 DE FEVEREIRO DE 

2022 (disponível no sítio eletrônico www.saude.mg.gov.br/cib).

http://www.saude.mg.gov.br/cib
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ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.746, DE 25 DE FEVEREIRO DE 

2022. 

 Grade Hospitalar Excepcional  

 

Cód. IBGE Município Macrorregião CNES Nome do 

Hospital  

Leitos UTI 

Adulto 

Disponíveis  

Leitos UTI Ped 

Disponíveis 

       

       

 
 

 


