COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

RESUMO EXECUTIVO
187 REUNIAO
140 ORDINÁRIA
Data: 28/04/2008
Hora do Início: 14:05h
Abertura: Esta Reunião foi coordenada pelo presidente em substituição legal Dr.Plinio
César de Albuquerque Coelho considerando a impossibilidade de comparecimento do
senhor presidente, que se encontrava cumprindo compromisso anteriormente agendado .
ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da reunião nº186 (139 Ordinária), realizada
no dia 24.03.2008. Submetida a apreciação dos membros, a ata foi aprovada com a
devida correção solicitada pela membro Radija Mary Costa de Melo Lopes,iniciando na
linha 158 para na sua fala informar que os cinco indicadores foram acrescentados pela
Fundação de Vigilância em Saúde e que a pactuação é realizada necessariamente dos
indicadores prioritários e complementares, que é feita uma avaliação no âmbito do estado
para saber se pactuam ou não,ou seja essa pactuação seria opcional.
ITEM II – Comunicações. Além das comunicações expedidas e recebidas enviadas com
antecedência para conhecimento dos membros, o membro Antonio Evandro Melo de
Oliveira indagou para a Secretaria Executiva sobre a pendência que ficou na última
reunião por parte da SEMSA/Manaus referente a análise do parecer no processo enviado
pela Coordenação de DST/AIDS a respeito da pactuação de medicamentos entre a
SUSAM e a SEMSA/Manaus. Comunicou que no dia 29 deste mês, no horário de dez às
doze horas(horário de Brasília) haverá uma Vídeo Conferência promovida pela Comissão
intergestores Tripartite, convidando todos os presentes para o evento. Lembrou sobre a
Glaucia Kelly - Av. André Araújo, n.º 701 – Estrada do Aleixo CEP: 69060-001 – Fone: 3643-6309
Manaus/AM
E-Mail: cìb_am@saude.am.gov.br

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

realização do III Encontro de CIB’s que acontecerá em Brasília dias 20 e 21 de maio,
sendo que nesta reunião seria indicar os membros para indicar os membros para
representar a CIB. A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes comunicou que nos
dias 17 e 18 abril ocorreu a Oficina Macro Regional do PlanejaSUS, com participantes da
Região Norte e Centro- Oeste onde foram discutidas as questões referente a gestão do
Planejamento do SUS. A membro Maria Adriana Moreira informou por motivo de
vacância na representação do COSEMS/AM na CIB houve a necessidade da indicação de
novos membros. Informou também sobre um documento que o COSEMS/AM encaminhou
ao gestor estadual e ao presidente da CIB/AM, onde relata as dificuldades que os
municípios estão enfrentando com relação ao envio de dados do SCNES. O membro
José Rodrigues informou que entrou em contato com o pessoal responsável pela Vídeo
Conferência e lhes disseram que ainda estavam em dúvida realização. Comunicou aos
membros da CIB, principalmente ao COSEMS/AM que nos dias 14 e 15 de maio a equipe
do Ministério da Saúde, envolvendo a responsável pela Coordenação Geral de Sistema
de Informações- CGSI juntamente com a Coordenação de Atenção Básica estarão vindo
a Manaus para realizar uma Oficina nos dois dias para falar da integração do
SCNES/SIAB. A membro Heliana Nunes Feijó chamou atenção de todos para os
banner’s expostos no auditório, explicando que se referiam ao trabalho realizado pela
Secretaria de Saúde do Estado, representando o resultado da análise que foi feita em
todos os municípios e serão apresentados nos dias 02 e 03 de maio no Congresso
Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade e I Simpósio Internacional de Saúde da
Família em comemoração aos 30 anos de Alma Ata, em Fortaleza. A Drª Luíza Leonor
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Vasconcellos dias de Mendonça informou que o Hospital Francisca Mendes estará
disponibilizando mil exames de ultra-sonografias em onze áreas diferentes, a partir do dia
02.05.2008 muitas das quais não são oferecidas aos usuários do SUS,essa oferta irá
minimizar o déficit, tendo em vista a redução de agendamento pelas clínicas
credenciadas.
ITEM III - Processo Nº4909/2008 - Coordenação Estadual do Programa de DST/AIDS
sobre a pactuação/2008 e Resolução AD REFERENDUM Nº 027/2008. A membro
Jandira Pinheiro de Farias, suplente do relator indicado para o assunto membro Marcio
Souza de Lima informou que a representante na SEMSA/Manaus,membro Eunice Alves
Mascarenhas, na reunião anterior havia solicitado vistas ao processo, ficando acordado
naquela ocasião o prazo de uma semana para análise e posicionamento, devido a
urgência em proporcionar condições de atendimento aos usuários do programa, sendo
que o parecer expressou concordância com os percentuais e valores pactuados citados
no parecer do membro Marcio Souza de Lima, solicitando apenas adequação na lista de
medicamentos, providência já tomada pela Coordenação Estadual do Programa.Os
membros consensuaram a aprovação.
ITEM IV - Processo Nº 05448/2008 – SEMSA/Rio Preto da Eva – Projeto de Implantação
de CAPS, tipo I. A membro Heliana Nunes Feijó, indicada relatora leu seu parecer
favorável à aprovação do projeto, onde concluiu que há condições técnicas de viabilidade,
que a implantação do serviço é necessária, urgente e oportuna.A membro Radija Mary
Costa de Melo Lopes falou sobre a importância de registrar que mais um município está
implantando Centro de Atenção Psicossocial, conforme pactuados recentemente nos
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indicadores unificados do Pacto pela Vida. A membro Heliana Nunes Feijó destacou que
esse assunto foi abordado como desafio na ocasião da discussão dos indicadores e
felizmente o processo de implantação já está acontecendo. Os membros consensuaram a
aprovação.
ITEM V – Memo Nº 075/2008-DEPLAN – Relatório Anual de Gestão dos municípios.A
membro Radija Mary Costa de Melo Lopes, Diretora do DEPLAN/SUSAM falou sobre a
Portaria GM nº 1.229 de 24 de maio de 2007, que estipula prazos e fluxos para Relatório
de Gestão dos municípios, informando que no final do ano de 2007 o DEPLAN se reuniu
com a Secretaria da CIB/AM e do CES/AM para definir estratégia de acompanhamento no
cumprimento dos prazos estipulados, resultando no envio de expedientes aos municípios
alertando sobre o fato. A membro Maria Adriana Moreira falou das dificuldades dos
municípios para elaborar o Relatório de Gestão, dizendo que o COSEMS ainda não
dispõe de condições para dar essa assessoria. A membro Radija Mary Costa de Melo
Lopes explicou que a elaboração do Relatório de Gestão já é antiga e os municípios tem
que dar continuidade nessa atividade e que também deve ser enviado ao tribunal de
contas. Fez uma breve explanação a respeito dos objetivos do PlanejaSUS, dizendo que
foi apresentado um projeto para captação de incentivo,em cujo planejamento das ações
está prevista a realização de capacitação específica aos municípios, especialmente sobre
instrumentos de planejamento.
Extra Pauta:
1-Utilização

dos

recursos

pactuados

na

CIB/AM

(Resolução

062/2007)para

procedimentos endoneurovasculares. A Drª Luiza Leonor Alves de Vasconcellos Dias
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Mendonça referindo-se a autorização excepcional concedida pela Coordenação Geral da
Média e Alta Complexidade para que o Hospital Francisca Mendes execute esses
procedimentos,disse que considerando a necessidade do referido Hospital em dispor de
equipamentos adequados para acompanhamento eletivo e rotineiro, a Secretaria
Executiva Adjunta de Ações de Saúde da Capital encaminhou para o Gestor Estadual um
parecer para utilização de parte dos recursos pactuados na Resolução CIB nº 062/2007
na compra de aparelho de anestesia adequado a desenvolver esses procedimentos com
segurança e qualidade. O membro José Rodrigues recomendou que seja verificada a
disponibilidade desse recurso no orçamento do Estado, tendo em vista que este recurso
se destina a custeio.Os membros consensuaram aprovação.
2 – Processo Nº06922/2008-SEMSA/Rio Preto da Eva, implantação do Centro de
Especialidades Odontológicas-CEO,tipo II e Laboratório Regional de Prótese Dentária. A
membro Heliana Nunes Feijó indicada relatora leu o seu parecer favorável, onde
concluiu que a implantação do serviço é necessária, urgente e oportuna para a população
do município, inclusive com respaldo no parecer final favorável da área técnica de Saúde
Bucal do Estado. A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes solicitou esclarecimento
se o recurso de produção de serviço é tirado do Teto do Estado do Amazonas. O
Coordenador de Saúde Bucal do Estado, Dr. Cássio Roberto do Espírito Santo se
posicionou falando que para o

CEO tipo II o município recebe uma verba inicial de

cinqüenta mil reais e recebem do Ministério da Saúde todos os equipamentos, além de
verba para manutenção. A membro Heliana Nunes Feijó disse que os recursos para
saúde devem ser aplicados para proporcionar atenção à população usuária. O membro
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Antonio Evandro Melo de Oliveira referindo-se à preocupação da membro Radija Mary
Costa de Melo Lopes disse que era pertinente, pois não há recurso novo para custeio
dessas implantações, entretanto concordava que a aplicação dos recursos da saúde
deveriam ser gastos no aprimoramento da assistência à população. Os membros
consensuaram aprovação.
3-Processo Nº7233/2008 – Relatório de Supervisão, Monitoramento e Avaliação de
Desempenho dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. O membro Antonio
Evandro Melo de Oliveira, falou sobre a supervisão realizada nos hospitais credenciados
como responsáveis pela Vigilância Epidemiológica, em cujo processo se encontram o
Relatório contendo as explanações, justificativas e planilhas demonstrativas dos recursos
pertinentes, com base nos dados solicitou a substituição do repasse de recursos dos
Hospital de guarnição de Tabatinga para o Hospital João Lúcio Pereira Machado. A
membro Heliana Nunes Feijó, solicitou vistas ao processo, justificando a importância da
permanência de município do interior como Núcleo de Vigilância Epidemiológica.
4-Processo nº05203/2007 . FVS – Pedido de retorno do servidor da FUNASA, Raimundo
Diogo Cardoso Aguiar ao órgão de Origem. O membro Antonio Evandro Melo de
Oliveira indicado relator do processo leu seu parecer favorável, incluindo as razões que
motivaram a decisão em devolver o referido servidor, concluindo que o processo se
encontra devidamente instruído e está de acordo com o trâmite estabelecido no
Fluxograma aprovado na Resolução CIB/Am nº 050/2006 e acatar o retorno do servidor
nominado. Os membros consensuaram a aprovação.
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5 – Dificuldades na alimentação dos dados no SCNES/SIAB, gerando com isso prejuízos
aos municípios. A membro Maria Adriana Moreira, presidente do COSEMS/AM falou à
respeito do problema que os municípios estão enfrentando junto aos setores envolvidos e
sobre o envio de documento para o gestor estadual e para o presidente da CIB/AM
enumerando as situações e solicitando maior apoio aos municípios. O membro José
Rodrigues informou que o processo lhe fora remetido pela presidência da CIB/AM e a
resposta do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação será apresentada em
relatoria. O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira sugeriu que o assunto seja
tratado com uma certa flexibilidade e que o Departamento de Regulação,Controle e
Avaliação possa reunir com o COSEMS/AM para discutir sobre as dificuldades apontadas
e resolver sem burocracia.
6 - Implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família nos municípios do Amazonas.
A Diretora do DABE, Edylene Maria dos Santos Pereira fez uma apresentação sobre os
critérios para implantação dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF, em seguida
apresentou para apreciação os pareceres da área técnica sobre os projetos de
implantação de NASF nos municípios de Iranduba,Itacoatiara,Borba,Rio Preto da
Eva,Parintins e Autazes.O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira falou que sobre a
necessidade de implantação do NASF, nada havia a comentar, porque devemos mesmo
aumentar a capacidade resolutiva das equipes de saúde da família, mas a sua
preocupação está na questão do custeio. A membro Heliana Nunes Feijó destacou que
não iria criar empecilhos na aprovação dos NASF, mas entende que deveria constar na
pauta a juntada dos processos para aprovação. Os membros consensuaram a aprovação.
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A Reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte minutos.Estiveram presente os
membros Plínio César de Albuquerque Coelho, Antonio Evandro Melo de Oliveira,
José Rodrigues, Jandira Pinheiros de Farias, Radija Mary Costa de Melo Lopes,
Heliana Nunes Feijó, Maria Adriana Moreira, Luiz Cláudio Dias, Laene Conceição
Gadelha Dias, Eraldo Neves Falcão e Antonio Ramos de Carvalho.
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