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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pela passagem dos 25 anos de fundação do 

Centro de Diabetes e Endocrinologia do 

Estado da Bahia (Cedeba)”. 

 

Neste domingo, dia 24 de março, marcamos a passagem de uma data mais do 

que importante no âmbito da nossa saúde: o aniversário de fundação do Centro 

de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia (Cedeba). Em seus 25 anos de 

funcionamento, o Centro de Referência Estadual é uma unidade de média 

complexidade que assiste de forma especializada aos portadores de diabetes 

mellitus, obesidade e outras doenças do sistema endócrino no nosso estado. 

Inaugurado no dia 24 de março de 1994, o Cedeba funcionou inicialmente 

anexo ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), passando a ter, três anos 

depois, a sua primeira sede própria, no bairro do Rio Vermelho. Em virtude da 

crescente demanda, foi necessária uma ampliação em sua área física, passando 

então a ser sediado, a partir de junho de 2002, no terceiro andar do Centro de 

Atenção à Saúde Professor José Maria de Magalhães Netto (CAS) da SESAB. 

Desenvolvido por uma equipe multidisciplinar e de grande qualificação técnica, 



grande parte atuando desde a sua fundação, o Cedeba possui mais de 60 mil 

pacientes ativos e desenvolve com eles um amplo trabalho de educação. 

Também treina e qualifica os profissionais da Atenção Básica, que fazem o 

atendimento dos casos simples. 

Contando com um corpo clínico de 85 profissionais e um corpo administrativo 

de 100, a unidade faz parte da Rede de Atenção ao Diabetes no Estado e é 

atualmente um dos centros de excelência no Brasil, além de referência no 

tratamento de endocrinopatias diversas, credenciada pela World Diabetes 

Foundation (WDF) e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Através de Convênios de cooperação técnica, o Cedeba também desenvolve 

projetos junto à Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), International Diabetes 

Center (IDC), Associação Latino Americana de Diabetes (ALAD), Ministério da 

Saúde e Universidade Federal da Bahia (UFBA), visando desenvolver modelos de 

assistência e protocolos clínicos para a saúde pública do Estado. 

Entre os anos de 2001 e 2010, um total de 106 trabalhos científicos foram 

realizados no Cedeba, resultando em publicações nacionais e internacionais, 

sendo que o Centro de Referência encontra-se em processo de qualificação 

para receber o título de primeiro centro no Brasil e terceiro na América Latina a 

ser considerado referência para atenção ao diabetes na Saúde Pública, pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie e ressalte a 

passagem dos 25 anos de fundação do Centro de Diabetes e Endocrinologia do 

Estado da Bahia (Cedeba), em face da grande importância dos serviços 

prestados por este Centro de Referência à população baiana, como também 

pelo destaque de seus trabalhos a nível mundial. 



Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos ao Centro de Diabetes 

e Endocrinologia do Estado da Bahia (Cedeba), na pessoa da sua diretora e 

fundadora, Reine Chaves Fonseca, e à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

(SESAB), na pessoa do seu Secretário, Fábio Vilas Boas. 

 

 

Sala das Sessões, 25 de março de 2019. 
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