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

(12.12.2013 -15h00min)
Ata da 12ª Reunião (9ª 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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ABERTURA – Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às
quinze horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Silves: situado na Avenida:
Álvaro Maia, n°. 01– Centro, no município de Silves, realizou-se a décima segunda
reunião (nona ordinária) da Comissão Intergestores Regional - CIR/Regional do
Médio Amazonas. A Coordenadora da CIR/MAM Sra. Márcia Alessandra Silva do
Nascimento iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes e deu início a
pauta. ITEM I – Apreciação e Aprovação da Ata da 11a Reunião (3a
Extraordinária) realizada no dia 22/11/2013 - A Ata foi aprovada, na forma
apresentada, por consenso dos membros. ITEM II – Apresentação dos gastos
com ortopedia e a suspensão dos serviços no município de Itacoatiara/AM – A
membro Laene Conceição Gadelha cumprimentou a todos e informou que a
Coordenadora da Atenção Primária Sra. Joely Serrão fará a apresentação do
Projeto de Ortopedia que foi encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde
Wilson Duarte Alecrim, solicitando ajuda financeira para manter os gastos com o
serviço de ortopedia no município de Itacoatiara, visto que, já houve uma reunião
entre os municípios da Regional, mas nada ficou concretizado para ajudar o
município. Devido todos esses gastos foi encaminhado o Projeto de Ortopedia do
município de Itacoatiara através do ofício n°807/2013, visando parceria com o
Estado para fortalecer a Regional do Médio Amazonas e, assim, diminuir os
encaminhamentos para Manaus que contribuem com o aumento da fila de espera
nos prontos socorros e hospitais da capital. Como estamos tendo um alto custo para
adquirir as caixas cirúrgicas ortopédicas encaminhamos o ofício n°.876/2013 aos
municípios da Regional informando sobre a suspensão do serviço de ortopedia no
município, pois, tanto o médico ortopedista e as caixas eram pagos com o recurso
do PAB (Piso da Atenção Básica) e a outra metade com recurso do MAC (Média e
Alta Complexidade), porém o município foi informado pelo Auditor Fiscal que não
poderia utilizar o recurso do PAB para custear serviços relacionados à ortopedia,
portanto terão que devolver aproximadamente o valor de R$ 1.300.000,00 (um
milhão e trezentos mil reais) e, com, isso o município está sem condições de manter
o serviço. Então só iremos atender serviços de ortopedia de urgência e emergência,
e os nossos pacientes de Itacoatiara, os demais terão que ser atendidos em Manaus
através do SISREG (Sistema de Regulação), enquanto não recebemos o recurso do
Estado. A membro Laene Conceição Gadelha diz que o objetivo de apresentar o
Projeto de Ortopedia na CIR/MAM (Comissão Intergestores Regional do Médio
Amazonas) é que com a força dos seis municípios da Regional possam ajudar
Itacoatiara a conseguir junto ao Estado a compra da caixa cirúrgica ortopédica e dar
continuidade nos serviços de ortopedia e, assim, atender toda Regional. Informou
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ainda que, tudo está baseado na Lei nº. 141 de 13.01.2012, que a obrigação com
esses custos deve ser dividida entre Estado e município. Em seguida a
Coordenadora da Atenção Primária Sra. Joely Serrão Rodrigues iniciou sua
apresentação descrevendo que o projeto refere-se aos Serviços médicos
especializados na área de ortopedia e traumatologia em nível ambulatorial e
hospitalar no município de Itacoatiara, sede da região do Médio Amazonas; e tem
como justificativa: garantir o acesso e a resolutividade da população da Região do
Médio Amazonas ao serviço de atendimento especializado em ortopedia; sendo que
esses serviços demandam uma grande quantidade de recursos, insumos
hospitalares e profissionais especializados; com esta iniciativa reduzirá o número de
pacientes encaminhados a Manaus, diminuindo, assim, as filas e a demora. Em
seguida, a mesma apresentou o número de atendimentos realizados com recursos
próprios do município pelos dois médicos ortopedistas no período de janeiro a
agosto de 2013 totalizando 1.374 usuários atendidos e as cirurgias ortopédicas
realizadas no mesmo período no município totalizaram 229. Os números de plantões
realizados pelos dois especialistas nesse período foram no total de 483. A mesma
ressaltou que há uma grande despesa de material ortopédico por parte do município,
sendo gasto mensalmente com caixas de pequenos e grandes fragmentos o valor de
R$ 83.650,76 (oitenta e três mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e seis
centavos), sendo que nem todas às vezes as caixas ortopédicas dão para o mês
inteiro, tendo que comprar duas caixas por mês. A quantidade paga pelo município
por mês com especialistas é no valor líquido de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
totalizando um investimento mensal no valor de 143.650,76 (cento e quarenta e três
mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos). O município de Itacoatiara
conseguiu redução de 1.560 encaminhamentos para Manaus, incluindo os usuários
dos municípios que compõem a Regional, sendo que, hoje o município tem a
capacidade de realizar mais de 30 procedimentos ortopédicos. A mesma ressaltou
ainda que o município não está recebendo nem um recurso por esses
procedimentos ortopédicos realizados, porque na Pactuação Programada Integrada
(PPI) de 2005, os municípios pactuaram todos os serviços para Manaus, visto que,
Itacoatiara ainda não realizava tais procedimentos. Enquanto não ocorre a
atualização da PPI o Estado precisa repassar o recurso para o município, sendo que
são 06 (seis) municípios que compõem a Regional: Itacoatiara, Silves, Itapiranga,
São Sebastião do Uatumã, Urucará e Urucurituba; são estes municípios que ficarão
sem receber os serviços de ortopedia por questões financeiras. Em seguida, a
membro Laene Conceição Gadelha diz que o município de Itacoatiara não está
pedindo nada dos municípios, apenas que o Estado assuma sua responsabilidade e
repasse o recurso que os seis municípios pactuaram na PPI de 2005 e deixaram no
Estado, visto que, o município não realizava na época os serviços de ortopedia. A
mesma informou que o município oferece entre esses, outros serviços como: Eletro
Encefalograma e neurologia; mas nada recebe também por tais serviços. A mesma
diz que a primeira coisa a ser feita é pedir para o Presidente do COSEMS Januário
Carneiro da Cunha Neto agendar uma reunião com o Secretário do Estado de
Saúde Wilson Duarte Alecrim, ou solicitar da Coordenadora da CIR/MAM Márcia
Alessandra Silva do Nascimento para que agende. A membro informou também
que o Secretário de Estado da Saúde disse que houve um aumento R$ 50.000,00
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(cinquenta mil reais) na Média e Alta Complexidade (MAC) para Itacoatiara, mas isso
foi apenas um Recurso Federal que veio para o Estado repassar obrigatoriamente
para o município. A membro Elda Ferreira Sampaio cumprimentou a todos os
membros e diz que poderá contar com o apoio do município de Urucará para irem
juntamente até ao Secretário de Estado da Saúde e mostrar a importância de
manter o serviço de ortopedia no município de Itacoatiara, visto que há uma
dificuldade maior pelos municípios da Regional em encaminhar os usuários a
Manaus. A membro Katiuscia Ferreira Marques diz que a Regional poderá contar
também com o apoio de São Sebastião do Uatumã para conseguir que permaneça o
serviço de ortopedia em Itacoatiara e sugere que para as demais reuniões referentes
ao serviço de ortopedia que seja convidado os Prefeitos para participarem. A
membro Sandira Neves Maia diz que, diante de tudo que foi enfatizado nesta
reunião, seja redigido um ofício assinado por todos os Secretários e encaminhado
ao COSEMS para que seja verificado uma data para que possamos falar com o
Secretário de Estado da Saúde o Sr. Wilson Duarte Alecrim. O membro Paulo Jorge
Matos Montenegro (suplente) diz que está à disposição para dar toda ajuda
necessária com relação aos serviços de ortopedia. O membro Franmartony
Oliveira Firmo diz que está de acordo que seja repassado o recurso para
Itacoatiara, pois Itapiranga é uns dos municípios que sempre está utilizando os
serviços de Itacoatiara, ainda mais com o Hospital em reforma, tendo que
encaminhar partos cesáreos, exames de raio-x, entre outros serviços além dos
ortopédicos para o município. O mesmo diz também que é importante a participação
dos Prefeitos Municipais para consolidação desse processo. A Coordenadora da
CIR/MAM Márcia Alessandra Silva do Nascimento informou que será
providenciado nesta reunião um documento para que seja encaminhado ao
Secretário de Estado da Saúde e com isso possa ser marcada a reunião com todos
os Secretários Municipais de Saúde da Regional, mas orienta que todos se reúnam
antes para acordarem o que realmente irão requerer ao Dr. Wilson Duarte Alecrim e
que estejam munidos de documentos. Solicitou também que seja feito pelos
municípios o levantamento da demanda dos pacientes que são encaminhados para
Itacoatiara, para que possam comprovar a alta demanda por serviços de ortopedia. A
mesma informou ainda a Secretária Municipal de Saúde de Itacoatiara que recebeu
os seus processos e após ler repassou a Secretária Adjunta do Interior Maria
Adriana Moreira e pediu a mesma que encaminhasse ao Técnico Estadual da
SUSAM Roberto Maia para que ele avaliasse e fizesse uma justificativa para que
fosse encaminhado ao Secretário de Estado para ser aprovado. Após, a membro
Laene Conceição Gadelha informou que o Estado colocou um aparelho de raio-x
digitalizado, com isso o município é obrigado a comprar o filme de raio-x, pois a
Bioplus que foi a empresa que instalou o equipamento não fornece, sendo que
Itacoatiara atualmente gasta o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) com cada
caixa de raio-x e o município também já está sem condições de realizar o exames
de raio-x. A mesma informou ainda que o município está realizando somente os
exames de raios-x de emergência e os que aparecem diretamente no aparelho para
o médico diagnosticar e que não precisam ser impressos. A coordenadora Márcia
Alessandra Silva do Nascimento informou que com relação ao serviço de
ortopedia, já foi repassado para o município de Itacoatiara o recurso do arco e da
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mesa cirúrgica. Diz também que a Regional não terá dificuldades em falar com o
Secretário de Estado com relação ao serviço, pois o mesmo vem acompanhando
todo processo e sabe que é um procedimento que tem um alto custo, ainda mais
com Manaus sobrecarregada pelo serviço. ITEM III – Apresentação dos processos
solicitando ajuda do Estado para o Município de Itacoatiara/AM- A membro
Laene Conceição Gadelha informou que solicitou ajuda do Estado para o município
de Itacoatiara através do Processo n°.38409/2013 que reitera os Processos
n°07514/2013 e 11164/2013 que requer parceria no pagamento do serviço de
anestesia e recurso para compra de 01 (uma) mesa cirúrgica e 01(arco) para os
procedimentos cirúrgicos ortopédicos. A mesma comunicou que o Estado semana
passada já depositou o recurso, mas como é um valor alto tivemos que entrar no
processo licitatório e agora vamos aguardar para que possamos comprar a mesa e o
arco cirúrgico. Encaminhamos também o Ofício n°. 807/2013 que gerou o Processo
n°.38408/2013 encaminhando o Projeto de Ortopedia do município de Itacoatiara,
visando parceria com o Estado, e assim fortalecendo a Regional do Médio
Amazonas diminuindo o encaminhamento para Manaus que contribuem com o
aumento da fila de espera nos prontos socorros e hospitais da capital. O outro
Processo é o de n°.38410/2013 que relata sobre as dificuldades que o município de
Itacoatiara tem em manter sua folha de pagamento no valor de R$ 1.342.105,92 (um
milhão trezentos e quarenta e dois mil cento e cinco reais e noventa e dois centavos)
mês, bem como a contratação de especialistas em Anestesiologista. Devido a isso, o
município solicitou do Estado que entre com a contrapartida, estendendo os serviços
das Cooperativas principalmente na questão do Anestesiologista. A mesma diz que o
município está pagando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) líquido, mas estar
com dificuldades em conseguir este profissional. Diz ainda que a Sra. Márcia
Alessandra Silva do Nascimento, está ajudando o município passando
informações dos contatos destes profissionais, mas com essa dificuldade de
contratação o município estará sem anestesiologista do dia 26 de dezembro até o
dia 01 de janeiro de 2014, pois o anestesiologista que ficava quinze dias no
município recebeu uma proposta de Mato Grosso do Sul pagando o valor de R$
42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e o mesmo foi embora. Finalizando a mesma
informou que são esses os processos que os municípios que fazem parte da
Regional devem ter ciência porque o município de Itacoatiara esta sem
anestesiologista e também suspendendo os serviços de ortopedia. ITEM IV –
Aprovação do Calendário de Reuniões da CIR/MAM ano 2014 – A Coordenadora
da CIR/MAM Márcia Alessandra da Silva do Nascimento informou que por
orientação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a reuniões da CIR, começarão
a partir de março de 2014. A mesma informou ainda que as reuniões permanecerão
bimestrais e realizadas na 2a segunda-feira de cada mês e se necessário haverá
reuniões extraordinárias. Os membros também acordaram que as reuniões
acontecerão nos seguintes municípios da Regional: março – Itacoatiara, maio –
Urucará, Julho – São Sebastiao do Uatumã, setembro – retorna a Itacoatiara,
novembro – Urucurituba e dezembro – Itapiranga. Após apreciação, o calendário da
CIR do Médio Amazonas foi consensuado pelos membros. ITEM V –
Comunicações: A membro Laene Conceição Gadelha informou que o município
de Itacoatiara e Urucurituba foram contemplados com Equipes de NASF Rural,
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conforme a Portaria n°.2.908/MS/GM, de 14 de setembro de 2013 e em breve já
estarão recebendo o recurso. Informou também, que recentemente a Coordenadora
da Atenção Primária Joely Serrão Rodrigues e a Coordenadora de Planejamento
Simone Cristina Pereira Ferreira foram até Brasília para tratar de documentos
pendentes do município de Itacoatiara. A mesma diz aos Secretários Municipais de
Saúde que devem sempre está indo a Brasília, pois são repassadas muitas
informações importantes para o município e também podem contar com a ajuda da
Sra. Mônica Kafer que é a Apoiadora do Estado do Amazonas, a qual nos repassou
muitas informações, inclusive um diagnóstico detalhado do município de Itacoatiara
o que facilitará muito na apresentação do Relatório Anual de Gestão. Informou ainda
que participou em Pirenópolis de uma Oficina sobre o Sistema de Informações sobre
Orçamento Público (SIOPS) e que repassará todas as informações para o COSEMS
para que ele possa está repassando também aos demais Secretários Municipais de
Saúde. Informou ainda que no dia 19 de dezembro na Reunião do Conselho
Municipal de Saúde que será realizada no Auditório da Câmara Municipal de
Itacoatiara serão apresentadas as ações realizadas no ano de 2013 e programação
para o ano de 2014, tais informações subsidiarão o Relatório Anual de Gestão
(RAG) 2013 e proposta para o Plano Municipal de Saúde que será executado no
período de 2014 a 2017 e desde já convida todos os membros para participarem.
Diz ainda que caso os municípios precisem de alguma orientação com relação ao
Plano Municipal que a mesma juntamente com a sua equipe estará disponível para
ajudá-los. A membro Katiuscia Ferreira Marques sugere que se possível seja
definido também a data da reunião entre os municípios da Regional para
levantamento dos dados relacionados aos serviços de ortopedia que serão
mostrados ao Secretário de Estado da Saúde. O membro Franmartony Oliveira
Firmo falou que os serviços de ortopedia no município de Itacoatiara precisam
continuar e, que, o Estado precisa perceber a necessidade de manter o serviço de
ortopedia na Regional, uma vez que, Manaus além da sobrecarga com esse serviço
ainda tem as demais especialidades. Na reunião temos que levar essas
necessidades e, assim, o Estado possa realmente assumir a responsabilidade com a
saúde dos municípios do interior. A membro Elda Ferreira Sampaio agradeceu aos
membros Januário Carneiro da Cunha Neto e Franmartony Oliveira Firmo, pelo
apoio dado no translado para o município de Silves. A Coordenadora da Atenção
Primária Joely Serrão Rodrigues diz que com relação ao PMAQ, a mesma foi
informada através de uma ligação que o município de Itacoatiara receberá a
avaliação externa no período de 05 a 18 de janeiro e que provavelmente os
municípios da Regional serão os próximos. Finalizando as comunicações a membro
Sandira Neves Maia agradeceu a presença de todos nesta reunião realizada em
Silves e espera que todos tenham gostado da recepção oferecida pelo referido
município. ITEM V – Extra Pauta I - Processo n◦. 39935/2013 – Projeto de
Credenciamento de 03 (três) Equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF)
E Equipes de Saúde Bucal para o município de Itacoatiara/AM - A Coordenadora
a Sra. Márcia Alessandra Silva do Nascimento leu o Parecer da Área técnica do
DABE. Síntese do Processo: Com relação ao Processo n◦. 39935/2013, que trata do
ofício n° 847/2013 – SEMSA, datado de 02/12/2013, referente ao encaminhamento
do Projeto de Implantação de 03 (três) Equipes de Estratégia Saúde da Família e 02

Av.: Conselheiro Rui Barbosa,
177 - Centro
Fone: (92) 3521-1970
Itacoatiara-AM - CEP 69100-084

Secretaria Executiva
CIR/MAM

6

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

(duas) Equipes de Saúde Bucal para o município de Itacoatiara - AM por esta
Gerência de Atenção Básica, segue o seguinte Parecer: considerando a Portaria
MS/GM n°. 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização
da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS); considerando a Portaria nº2. 355 de 10 de
outubro de 2013, que define novo cálculo de Teto para equipes de Saúde da
Família; considerando que o município apresenta disponibilidade de teto para
credenciamento de mais Equipes de Estratégia Saúde da Família conforme
especificado: Equipes ESF: Teto – 45, Credenciado – 25, Implantado -24; Equipes
ESB I: Teto – 45, Credenciado – 23, Implantado - 21; Equipes ESB II: Teto – 45,
Credenciado – 2, Implantado - 1; Equipes ACS: Teto – 254, Credenciado – 253,
Implantado – 230 e Equipes NASF I: Teto – 5, Credenciado – 5, Implantado – 4.
Parecer: Esta Gerência de Atenção Básica se manifesta com PARECER
FAVORÁVEL a implantação de mais 03 (três) ESF no município de Itacoatiara/AM.
Considerando o parecer favorável da Área Técnica do DABE, o processo foi
aprovado por consenso dos membros. Esteve presente a Coordenadora da
CIR/MAM Márcia Alessandra Silva do Nascimento e os membros: Laene
Conceição Gadelha, Sandira Neves Maia, Franmartony Oliveira Firmo,
Katiuscia Ferreira Marques, Elda Ferreira Sampaio e Paulo Jorge Matos
Montenegro. 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
Prefeitura Municipal de Silves, 12 de dezembro de 2013.
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