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ATA-COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO MÉDIO AMAZONAS - CIR/MAM/AM

(10.10.2013 -14h20min)
Ata da 10ª Reunião (8ª Ordinária) para
apreciação e Pactuações e co-gestão
solidária quanto aos aspectos operacionais e
administrativos entre os gestores municipais
de Saúde da Regional do Médio Amazonas e
o Estado.
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ABERTURA - Aos dez dias do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e vinte
minutos, no Auditório da Câmara Municipal de Itacoatiara: situado na Avenida
Parque,n.◦1452 – Iracy, realizou-se a décima reunião (oitava ordinária) da Comissão
Intergestores Regional - CIR/Regional do Médio Amazonas. A Vice-Coordenadora
da CIR/MAM Sra. Laene Conceição Gadelha iniciou a reunião cumprimentando a
todos os presentes e deu início a pauta. ITEM I – Apreciação e Aprovação da Ata
da 9a Reunião (7a Ordinária) realizada no dia 28/08/2013 - A Ata foi aprovada, na
forma apresentada, por consenso dos membros. ITEM II – Processo n◦. 30531/2013
– Projeto de Implantação do NASF Tipo II no município de Silves/AM – A ViceCoordenadora a Sra. Laene Conceição Gadelha pediu ao membro Januário
Carneiro da Cunha Neto para que lesse o Parecer da Área técnica do DABE.
Síntese do Processo: Para análise do Processo n◦. 30531/2013, que solicita a
Implantação do NASF tipo II, no Município de Silves - AM e; considerando a Portaria
n◦. 2.488/GM/MS, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização
da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS); considerando a Portaria n◦. 3.124/GM/MS,
de 28 de dezembro de 2012, que redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos
de Apoio a Saúde da Família (NASF) Modalidade 1 e 2 as equipes de Saúde da
Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas, cria a
Modalidade NASF 3, e dá outras providências; considerando que o município
atendeu todas as exigências para implantar um Núcleo de Apoio a Saúde da Família
– NASF, de acordo com o que está estabelecido nas Diretrizes Nacionais constantes
das portarias. Parecer: Esta Gerência de Atenção Básica se manifesta com
PARECER FAVORÁVEL a implantação do NASF tipo II no município, e reforça a
necessidade de realização de Oficina de Qualificação para os profissionais que
atuarão no NASF, que deverá favorecer o melhor entendimento lógico do
matriciamento e do trabalho junto ao ESF. Considerando o parecer favorável da
Área Técnica do DABE, o processo foi aprovado por consenso dos membros. Após,
o membro Januário Carneiro da Cunha Neto representante da Secretaria
Municipal de Saúde de Itapiranga pediu a palavra para fazer um adendo sobre o
Projeto de implantação do NASF tipo I do município de Urucará, o qual já foi lido
pelo mesmo e está faltando apenas definir os profissionais que farão parte do
projeto. No entanto, como é de conhecimento dos gestores, todo projeto novo entra
na fila do orçamento da União, então o mesmo gostaria que nesta reunião pudesse
ser aprovado o Projeto de Implantação do NASF tipo I, através de uma Resolução
AD REFERENDUM, para que acelerasse tal processo e que, até final do ano o
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município de Urucará possa estar recebendo a iniciativa do NASF tipo I, e assim, a
Regional possa concluir 100% da implantação do NASF. Em seguida foi
consensuado pelos membros o Projeto de implantação do NASF tipo I do município
de Urucará. ITEM III – Apresentação sobre Pactuação do Início de
Funcionamento da Central de Regulação na Regional do Médio Amazonas – A
Coordenadora Estadual de Regulação Maria Artemisa Barbosa informou aos
membros do colegiado da CIR/MAM que a apresentação sobre o início do
funcionamento da Central de Regulação da Regional do Médio Amazonas foi feita
pela manhã no seminário, que se realizou no auditório do CETAM. Perguntou aos
membros sobre o início do novo funcionamento da configuração dessa regional, se
será de imediato, com os serviços que dispomos, ou se deve esperar o
funcionamento do Hospital de Silves e o Ambulatório Médico Especializado de
Itacoatiara (AMEI), os quais oferecerão mais serviços na configuração da central. O
membro Januário Carneiro da Cunha Neto propõe aos gestores pelo início
imediato do funcionamento do Complexo Regulador, porque, caso não seja feito
formalmente, ainda assim, os municípios continuarão tendo entre si um fluxo de
pacientes na informalidade. Já com o funcionamento da Regulação, cada um terá
ciência do fluxo de pacientes entre os municípios e, assim, gerando relatórios
gerenciais na base de dados do Sistema de Regulação (SISREG). A Coordenadora
Estadual de Regulação Maria Artemisa Barbosa, sugere também que os gestores
poderiam pactuar um período experimental de 60 (sessenta) dias e, dentro desse
prazo verificar se terão algum impacto de longo serviço. Após esse período
retornariam na CIR/MAM para discutirem e analisarem os dados obtidos. Em
seguida, o membro Januário Carneiro da Cunha Neto propõe uma troca de
médicos cirurgiões dos municípios de Silves e Itapiranga com os clínicos gerais de
Itacoatiara, enquanto os hospitais de Itapiranga e Silves estão em reforma, e sem
centro cirúrgico. Por conta disso, toda demanda de cirurgias está sendo
encaminhada para Itacoatiara, sendo que em Itapiranga há um cirurgião e um
ginecologista obstetra que estão apenas realizando emergências clínicas, e que,
poderiam estar dando apoio em Itacoatiara e, assim, atendendo a demanda gerada
por Silves e Itapiranga. Em contra partida, Itacoatiara enviaria a Itapiranga e Silves
clínicos gerais para suprir a necessidade de consultas. Ficou consensuado pelos
membros que até dia 30 de outubro (quarta-feira) Itapiranga e Silves informarão a
Itacoatiara quais os médicos que poderão estar fazendo esta troca e Itacoatiara
informará quais os clínicos. A Coordenadora Estadual de Regulação Maria Artemisa
Barbosa ressaltou que, há necessidade de conexão de Internet no local em que o
médico fará atendimento, devido ser necessário alimentar o sistema de regulação e
gerar uma rotina ambulatorial. ITEM IV – Apresentação dos membros da
Comissão Integrada de Ensino e Serviço (CIES) da Regional do Médio
Amazonas – A Vice-Coordenadora a Sra. Laene Conceição Gadelha informou que
houve uma oficina da Comissão de Integração de Ensino e Serviço (CIES) em
Manaus, o qual ficou pactuado que todos os Secretários Municipais de Saúde ao
retornarem para os seus respectivos municípios fariam uma reunião para que
fossem escolhidos seus representantes para compor a comissão e, após
apresentariam na CIR/MAM. Como isso até agora não ocorreu, que fique registrado
o compromisso para que todos na próxima reunião tragam os nomes dos
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profissionais para ser apresentado na CIR/MAM. ITEM V – Comunicações: A ViceCoordenadora Laene Conceição Gadelha fez alguns informes. O primeiro é sobre o
Processo n◦ 26941/2013 que trata da assinatura do Termo de Adesão de
Compromisso ao Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB) do município de São Sebastião do Uatumã para
conhecimento dos membros. O segundo é que até o dia 30 de novembro deve ser
inaugurado o Ambulatório Médico Especializado de Itacoatiara (AMEI), onde estarão
consultando todos os especialistas e, o Centro de Reabilitação de Itacoatiara
(CERI). Comunicou também que, no dia 30 de setembro do corrente ano, foi
inaugurado o prédio novo da Unidade Básica de Saúde Bernardino Dessimoni, que
antigamente funcionava em uma casa, onde não oferecia, à nossa clientela, um
ambiente de qualidade. Informou ainda que, o município de Itacoatiara recebeu um
tomógrafo do Estado e o mesmo já se encontra no hospital, estando em fase de
construção do espaço físico. Até o final do mês de dezembro espera-se que o
mesmo esteja funcionando, assim como o mamógrafo. A Coordenadora Estadual de
Regulação Maria Artemisa Barbosa perguntou com relação a esse mamógrafo se,
de fato, o digitalizador que realiza o envio de imagem está funcionando. A ViceCoordenadora a Sra. Laene Conceição Gadelha informou que está instalado,
porém, o técnico da Bioplus o Sr. Yuri Ferreira, marcou uma data para vir testar o
envio de imagem e não veio na data marcada. Quando o mesmo veio, houve um
desencontro com as técnicas que iriam realizar o exame, pois, as mesmas, na data,
estavam em Manaus realizando treinamento. Mesmo assim, o técnico da Bioplus
colocou em seu relatório que o município não possuía pessoas qualificadas para
realizar o exame. O mesmo, também informou que teve problemas para transmitir a
imagem por conta do não funcionamento do serviço de Internet. A Coordenadora
Estadual de Regulação Maria Artemisa Barbosa perguntou se há previsão para
funcionar. A Vice-Coordenadora a Sra. Laene Conceição Gadelha informou que o
membro Ildnav Mangueira Trajano ficou de verificar com os técnicos da Bioplus
uma nova data para realizarem o teste e, nesta reunião, já daria uma resposta, no
entanto, ele não veio. O membro Januário Carneiro da Cunha Neto diz que não
tinha conhecimento dessa situação, que o Estado do Amazonas está investindo
altíssimo nesses serviços, e que não podemos ficar reféns dos técnicos de
empresas privadas para implantação dos serviços, os mesmos devem obedecer
nossos cronogramas. O mesmo sugere que seja levado ao conhecimento do
Conselho de Secretários para tentar inibir tal situação. Dando prosseguimento aos
informes, o membro Januário Carneiro da Cunha Neto, que está atualmente
também como Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS), convidou os Secretários Municipais de Saúde para participarem no
período de 18 a 22 de novembro do II Congresso de Secretários Municipais de
Saúde do Amazonas 2013, que acontecerá no Amazônia Golf Resort. Informa
também que o COSEMS custeará todas as despesas com passagens e/ ou ajuda de
custo, para que todos possam estar juntamente com o diretor de sua Unidade
Hospitalar. O mesmo ressalta ainda que a participação é exclusiva do Secretário de
Saúde, não havendo possibilidade de outro representante, uma vez que, os
assuntos que serão discutidos irão ser de grande importância para seus
conhecimentos. O membro informou ainda que de 14 a 18 de outubro do corrente
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ano, acontecerá a Exposição de Experiências Exitosas em Epidemiologia do
Ministério da Saúde - 13a EXPOEPI, onde serão levados seis Secretários Municipais
de Saúde. Nesse evento acontecerá também uma audiência com o Ministro da
Saúde para tentarmos mudar a situação da Portaria n◦1.596/GM/MS, de 02 de
Agosto de 2013, que retirou os critérios do fator Amazônico e trocou os critérios por
per capita para o financiamento do piso fixo de Vigilância em Saúde. Será voltada
também a discussão sobre a Política de Saúde Ribeirinha, a qual será um plus para
as equipes de saúde rural e ribeirinha. O mesmo finaliza dizendo que além dessas
pautas serão levadas outras também de importância. A membro Elda Ferreira
Sampaio representante da Secretaria Municipal de Urucará agradece aos demais
membros pela aprovação do Projeto de Implantação do NASF Tipo I para o
município. Diz também estar preocupada, pois, no período do Congresso do
COSEMS 2013 estará acontecendo no município de Urucará o Mutirão de Cirurgias
Eletivas, mas, fará todo esforço possível para se fazer presente no evento. A
membro Sandira Neves Maia representante da Secretaria Municipal de Silves
agradece também a aprovação do Projeto de Implantação do NASF Tipo II para o
município e convida a todos para a Festa do Saracá 2013 que acontecerá nos dias
26, 27 e 28 de outubro no município. O membro Paulo Jorge Montenegro
(suplente) representante da Secretária Municipal de Saúde de Urucurituba diz ser
um prazer estar participando de mais uma reunião e poder colaborar com os demais
gestores para o melhor funcionamento da Regional. Finalizando todas as
comunicações, os membros acordaram que a próxima reunião do dia 09 de
dezembro de 2013 da CIR/MAM, acontecerá no município de Silves/AM. Esteve
presente a Vice-Coordenadora da CIR/MAM Laene Conceição Gadelha e os
membros: Sandira Neves Maia, Januário Carneiro da Cunha Neto, Paulo Jorge
Matos Montenegro, Framartony Oliveira Fimo. A presente ATA foi elaborada e
digitada pela Secretária Executiva da CIR/MAM Sra. Romana Góes Freitas e
revisada pela Vice-Coordenadora a Sra. Laene Conceição Gadelha que será
arquivada para fins documentais, após ser submetida à apreciação da CIR/Regional
do Médio Amazonas, Auditório da Câmara Municipal de Itacoatiara, 10 de outubro
de 2013.
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