1

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

(13.05.2014 -14h00min)
Ata da 14ª Reunião (11ª 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 treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às
quatorze horas, no Auditório da Câmara Municipal de Urucará: situado na Rua:
Coronel Pinto, n°. 498 – Centro, no município de Urucará, realizou-se a décima
quarta reunião (décima primeira ordinária) da Comissão Intergestores Regional CIR/Regional do Médio Amazonas. A Coordenadora da CIR/MAM/AM, 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 13a
Reunião (10a Ordinária) realizada no dia 10/03/2014 - A Ata foi consensuada na
forma apresentada pelos membros. ITEM II – Processo n°.012306/2014 –
Referente ao Projeto de Mudança de Modalidade de 02 (duas) Equipes de
Agente Comunitário de Saúde para Equipe de Saúde Ribeirinha com Saúde
Bucal no município de Itacoatiara – A Coordenadora da CIR/MAM/AM, Márcia
Alessandra Silva do Nascimento leu o Parecer da Área Técnica de Saúde Bucal
do DABE. Síntese do Processo: Com relação ao Parecer Técnico no Processo nº.
012306/2014, referente à Resolução n°. 007/2014 do Conselho Municipal de Saúde,
e o Projeto de Credenciamento de 02 (duas) Equipes de Saúde da Família
Ribeirinha com Equipes de Saúde Bucal no município de Itacoatiara/AM, por esta
Área Técnica de Saúde Bucal, segue o seguinte parecer; Parecer: Considerando a
Portaria nº. 2.488/GM/MS, de 21.10.2011, que aprova a Politica 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 que o referido projeto está
em consonância com a legislação vigente, conforme as exigências da referida
Portaria e que teve aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde local;
Considerando a Portaria n°.2.355/GM/MS de 10.10.2013, que define novo cálculo de
Teto para Equipes de Saúde da Família; Considerando que o município apresenta
disponibilidade de teto para o credenciamento de mais Equipes de Estratégia Saúde
da Família conforme discriminado: Equipes ESF: Teto - 45, Credenciado - 28,
Implantado – 25 e Valor Mensal do Repasse – R$ 163.035,00. Equipes ACS: Teto –
254, Credenciado – 253, Implantado – 231 e Valor Mensal do Repasse - R$
234.234,00. Equipes ESB I: Teto - 45, Credenciado - 25, Implantado – 20 e Valor
Mensal do Repasse – R$ 45.715,00. Equipes ESB II: Teto - 45, Credenciado - 2,
Implantado – 1 e Valor Mensal do Repasse – R$ 2.980,00. Equipes NASF I: Teto - 6,
Credenciado - 5, Implantado – 4 e Valor Mensal do Repasse – R$ 80.000,00. Esta
Área Técnica se manifesta de forma FAVORÁVEL ao Credenciamento de 02 (duas)
Equipes de Saúde da Família. Considerando o parecer favorável da Área Técnica do
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DABE o processo foi aprovado por consenso dos membros. Após, o membro
Januário Carneiro da Cunha Neto parabenizou a Secretária Municipal de Saúde
de Itacoatiara Sra. Laene Conceição Gadelha pelos excelentes projetos quem vem
fazendo juntamente com sua equipe técnica para o município. Citou ainda, que na
reunião passada ficou pendente para aprovação o Processo n °. 01239/2014
referente ao Projeto de Credenciamento de 07(sete) Agentes Comunitários de
Saúde para o município de São Sebastião do Uatumã, o qual foi informado pela
antiga Secretária Municipal de Saúde que estaria com problemas na admissão. Com
isso, definimos que aprovaríamos somente com a anuência do (a) atual Secretário
(a) Municipal de Saúde. A membro Anne Kelline de Oliveira Silva que está como
atual Secretária Municipal de Saúde do município de São Sebastião do Uatumã,
informou que já verificou todo o projeto e está tudo correto, inclusive no SCNES.
Após, o projeto foi aprovado por consenso dos membros. ITEM III – Apresentação
para conhecimento sobre a situação dos instrumentos de Planejamento e
SIOPS – Esfera Estadual e Municipal (Março e Abril 2014) – A Coordenadora da
CIR/MAM/AM, Márcia Alessandra da Silva Nascimento informou aos membros
que foi disponibilizado em suas pastas cópias das planilhas com a situação de todos
os Instrumentos de Planejamento e SIOPS - Gestão Estadual e Municipal – mês:
março e abril de 2014, enviados pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para
que os membros tenham conhecimento e atentem para os Instrumentos de
Planejamento que estão faltando de seus municípios, bem como seus respectivos
prazos. Informou também que qualquer dúvida quanto à construção desses
instrumentos os mesmos poderão entrar em contato com a Equipe Técnica de
Planejamento da SUSAM. ITEM IV – Comunicações- A membro Laene Conceição
Gadelha informou que o município de Itacoatiara está buscando alcançar sua meta
na campanha de vacinação contra a influenza e que ainda não alcançou devido à
baixa cobertura na área indígena, que de acordo com informações haviam sido
vacinados somente dezessete indígenas no Pólo Base Maquira e solicita aos
representantes do DSEI que ajudem o município cobrando das duas equipes que
entram na área para vacinar. Informou também que os demais municípios já devem
ter recebido o SISPACTO com suas metas e indicadores de 2014 da Regional do
Médio Amazonas, e diz que a Regional em relação alguns indicadores como a
cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica alcançou 85,88%
mostrando um bom desempenho. Já em outros, como o acompanhamento das
condicionalidades de saúde do programa bolsa família conseguimos cobertura
somente de 26,12%, sendo que o município de Itapiranga neste indicador, está com
informação 0 (zero). Nas ações de Atenção Básica como escovação coletiva os
municípios de São Sebastião do Uatumã, Urucará e Silves apresentam também
resultados 0 (zero) e chama a atenção dos municípios para que fiquem atentos
quanto aos indicadores, uma vez que são avaliados por Regional. A mesma acredita
que os demais municípios, assim como Itapiranga, já devem ter realizado suas
ações, faltando apenas informar na sua base de dados para que as informações
sejam atualizadas. Em seguida a mesma agradeceu a presença das apoiadoras da
Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Sra. Marlene Correia Monteiro e Maria da
Fé da Silva Marques, e diz que é a primeira vez que há representação da CIB nas
reuniões da CIR do Médio Amazonas fora do município de Itacoatiara, e na
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oportunidade convida para estarem sempre participando das reuniões, como
puderam presenciar sempre são participativas, porque temos uma Regional que
realmente é comprometida com a saúde. O membro Januário Carneiro da Cunha
Neto informou a Coordenadora da CIR/MAM/AM, Márcia Alessandra da Silva do
Nascimento que o hospital de Itapiranga e de outros municípios estão enfrentando
algumas dificuldades para manter a Unidade Hospitalar, visto que, alguns materiais
e medicamentos não estão sendo disponibilizados pela Central de Medicamentos do
Amazonas (CEMA). Informou também sobre a difícil convivência que está ocorrendo
entre diretores das Unidades Hospitalares e Secretários Municipais de Saúde de
alguns municípios da Regional e solicita a mesma para que possa verificar junto ao
Estado tais situações a fim de serem corrigidas. A Coordenadora da CIR/MAM/AM,
Márcia Alessandra da Silva do Nascimento informou que já estão sendo
substituídos os diretores do hospital de Urucará e São Sebastião do Uatumã, e
espera que com isso a relação entre ambos melhore. Os demais municípios não
serão substituídos, pois são cargos políticos e não depende da SEA/INTERIOR, mas
da anuência do governador. Com relação aos medicamentos a SEA/INTERIOR
reuniu e provavelmente até o final do mês de maio estará repassando o recurso para
cada hospital, para suprir a carência que a CEMA está tendo, com a ressalva de que
em alguns municípios será necessário o apoio da Prefeitura, visto que o hospital
também atende a atenção básica. O membro Januário Carneiro da Cunha Neto
informou ainda que o COSEMS pediu ao Fundo Estadual de Saúde (FES)
informações sobre o repasse do pagamento da Assistência Farmacêutica 2013 dos
municípios, pois para alguns já foram repassados e outros ainda não. O mesmo
pede a Coordenadora que leve essa demanda também e traga informações, bem
como solicite do FES planilha com todos os repasses feitos pelo Estado
discriminando se pertence ao bloco de Assistência Farmacêutica ou Hiperdia,
especificando o banco, valor e data de n°. de Ordem Bancária dos municípios da
Regional. O membro comunicou ainda que em relação aos Instrumentos de
Planejamento o município de Itapiranga está faltando entregar somente o Relatório
Anual de Gestão (RAG) ano 2013, só não entregou porque o SISPACTO ainda está
fechado, impossibilitando trazer as informações. Em seguida reforça o que a
membro Laene Conceição Gadelha havia dito, os municípios devem se preocupar
com os indicadores e metas do SISPACTO e com isso possam está dialogando, pois
a preocupação é com o crescimento da Regional. O membro solicitou também aos
membros que na próxima reunião possam trazer as demandas do ciclo de vida de
seus municípios para fazerem um portfólio dos problemas de seus municípios e
solicitar o poio do Estado, inclusive está tratando com DSEI problemas relacionados
à saúde indígena. A apoiadora da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) Maria da
Fé da Silva Marques cumprimentou a todos os membros e comunicou que iniciou o
monitoramento e avaliação nas Comissões Intergestores Regionais e que esta é
uma determinação da CIB e também do Ministério da Saúde. A mesma explicou que
para essa avaliação será entregue um formulário com algumas questões sobre a
Regional para serem respondidos pelas Secretárias Executivas das CIR’s e que
posteriormente deverão ser enviado a CIB. Explicou ainda, que essas informações
são importantes, pois a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) precisa elaborar final
do ano um relatório de cada Regional e encaminhar a Comissão Intergestores
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Tripartite (CIT). Após, a mesma parabenizou a Comissão Intergestores Regional do
Médio Amazonas por ser atuante e espera que a Regional possa ser cada vez mais
fortalecida. Em seguida o membro Januário Carneiro da Cunha Neto agradeceu a
vinda da mesma e pediu esclarecimentos sobre o recurso que o Governo Federal
disponibilizou para implantação de cada Comissão Intergestores Regional (CIR’s) no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinado a compra de imobiliários e
equipamentos. A apoiadora da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) Maria da Fé
da Silva Marques informou aos membros que vinha trabalhando desde 2011 no
projeto para compra dos imobiliários e equipamentos para as CIR’s e que no final do
ano de 2012 a mesma apenas foi informada que não havia mais recursos. O
membro Januário Carneiro da Cunha Neto sugeriu que fosse feito um documento
assinado por todos os membros para ciência de como foi investido o recurso que foi
disponibilizado para as CIR’s, já que até agora todo material necessário para o
funcionamento da Regional está sendo custeado pelo município de Itacoatiara. O
membro diz ainda, que a Regional sempre foi atuante, mas que precisam ser
corrigidas algumas situações como a atualização da Programação Pactuada
Integrada (PPI) e COAP’s, que desde setembro de 2013, estamos convocando o
Departamento de Planejamento (DEPLAN) para discursão, mas até o momento não
recebemos nenhum posicionamento. Diante disso, faremos novamente um
documento para que seja encaminhado oficialmente ao Departamento de
Planejamento (DEPLAN), a fim de obtermos alguma resposta. Dando
prosseguimento as informações, a membro Elda Ferreira Sampaio Secretária
Municipal de Saúde do município de Urucará, agradeceu a compreensão de todos
pela mudança na data da reunião ocorrida em decorrência da festa da cidade e diz
que está trabalhando juntamente com sua coordenadora da atenção básica para
melhorar cada dia a saúde no município e assim contribuir com a Regional. O
membro suplente do DSEI/Manaus Alexandre Albuquerque comunicou que na
próxima reunião fará uma apresentação sobre as ações que o DSEI/Manaus vem
desenvolvendo para conhecimento dos membros. Explanará também as
responsabilidades sobre a população indígena, mostrando o que compete a cada
ente. Informou também que a Coordenadora do DSEI/Manaus não pode estar
presente na reunião, pois na semana anterior a mesma precisou ir a Brasília e o
coordenador substituto saiu de férias, acumulando muita demanda para o
DSEI/Manaus, impossibilitando sua vinda. Após, o membro agradeceu ao município
de Itacoatiara pelo apoio que vem dando ao Pólo Base Maquira, uma vez que, o
mesmo estava em situação precária e o município reformou e disponibilizou um
prédio dentro do Pólo para que a equipe disciplinar pudesse estar realizando
atenção à saúde. Com relação à vacinação o mesmo informa que estão tendo
algumas dificuldades com o programa de imunização, por isso uma equipe de
supervisão já se deslocou para o Pólo para verificar não só essa mais outras
situações e assim conseguir elevar o índice de populações indígenas imunizadas. O
mesmo espera que assim como Itacoatiara, possa contar também com a parceria
dos demais municípios da Regional. ITEM IV – Extra Pauta IApreciação/Aprovação do Plano Municipal para Ações de Vigilância,
Prevenção e de Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais para 2014 do
Município de Itacoatiara – Antes do início da apresentação a membro Laene
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Conceição Gadelha informou aos membros que há um prazo para entrega do
referido plano e como a reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS) só
acontecerá no dia 29 de maio do corrente ano, o mesmo será apresentado
primeiramente para aprovação nesta Comissão, uma vez que suas reuniões só
acontecem a cada dois meses. Em seguida o Plano Municipal para Ações de
Vigilância, Prevenção e de Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais para 2014 foi
apresentado pela Coordenadora da Atenção Primária Iara Chagas da Costa que
iniciou sua apresentação explicando sobre o Perfil e Tendências do HIV/AIDS, Sífilis
e Hepatites B/C no município de Itacoatiara, sendo que o município registrou seu
primeiro caso de HIV/AIDS no ano de 1995, porém já se registrava vários casos de
doenças de notificações compulsórias como: Hepatites Virais, sífilis congênitas,
sífilis em gestantes, sífilis precoces entre outras doenças. Foi explicado que no
período de 1995 a Maio de 2014, já constam em nossos registros 218 (duzentos e
dezoito) casos de AIDS, destes 116 (cento e dezesseis) do sexo masculino, que
corresponde a 56 % de casos e 92 (noventa e dois) do sexo feminino que
corresponde a 44% de casos. Foi explicado também sobre a participação anual dos
casos, AIDS em adultos e crianças do sexo feminino e masculino desde o ano de
1995 a maio de 2014, bem como o quantitativo de casos de Sífilis congênita e sífilis
em gestante no município de Itacoatiara, do ano de 2009 a maio 2014. Explicou
também que no município de Itacoatiara na Rede de Saúde em DST/AIDS e
Hepatites Virais, possui 01 (um) Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA e o
Serviço de Atendimento Especializado – SAE, que funciona na Unidade Básica de
Saúde Manoel Mendes da Silva localizado no bairro da Colônia de segunda a sextafeira no horário de 07:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 horas onde são realizados
exames e dispensação de medicamentos para nosso pacientes portadores de HIV.
Foi explicado ainda sobre os pontos para construção do referido Plano como:
Fortalecimento da Vigilância do HIV, AIDS e de outras DST’s no município de
Itacoatiara, implementação de testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatite B/C em
100% das Unidades Básicas de Saúde, redução da transmissão vertical do HIV e
Sífilis, fortalecimento da adesão ao tratamento das pessoas vivendo com HIV e Aids,
ampliação das ações de prevenção nas escolas, treinamento dos profissionais de
saúde da rede de atenção básica para o manejo clínico de pacientes suspeitos e
resultado positivo de HIV/AIDS, Hepatites e outras DST, mobilização da sociedade
civil para as ações de prevenção e controle das DST/AIDS e hepatites virais e
distribuição da fórmula láctea infantil na maternidade do Hospital Regional José
Mendes e nas Redes de Atenção à Saúde. Após isso foi explicado que o município
de Itacoatiara encontra-se inserido nos critérios estabelecidos nas Resoluções
CIB/AM n°. 018, 019 e 020/2014, considerando as condições destacadas como
prioritárias para a distribuição (descentralização) dos recursos de custeio para as
ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais, uma vez
que Itacoatiara possui uma população estimada de 94.278 habitantes. Foi explanado
sobre a aplicação dos recursos financeiros para execução das ações do programa
DST/HIV/AIDS do município de Itacoatiara conforme detalhamento apresentado no
referido Plano, da seguinte forma: Aquisição de materiais permanentes (notebook,
computador completo com impressora multifuncional, pendrive, data show),
aquisição de materiais expedientes, confecção de materiais educativos (folders,

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

Secretaria Executiva
CIR/MAM

6

221
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
247
248
249
250

banner, cartazes, panfletos), alimentação (refeição) e confecção de boletins
epidemiológicos custo R$: 10.000,00 (dez mil reais). Aquisição de tubo de ensaio à
vácuo, caixa térmica, gelox, transporte (automóvel SEMSA) custo R$: 12.000,00
(doze mil reais). Aquisição de materiais impressos (panfletos, cartazes, faixas,
banner, adesivos, camisas etc.) e EPI para os profissionais (luvas, óculos, avental
descartável, mascaras) e testes rápido custo R$: 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Locação de imóvel R$: 30.000,00 (trinta mil reais) período de 12 meses. Aquisição
de material expediente, lanche, recurso audiovisual, aquisição dos kit’s (fraldas
descartáveis mamadeira e formula infantil) custo R$: 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais). Material impresso educativo valor R$: 2.280,00 (dois mil duzentos
e oitenta reais). Material educativo valor R$: 4.860,00. Confecção de apostilas e
aquisição de materiais de expediente (pastas, lápis, borracha, canetas, pincel e
outros) e material informativo. Valor R$: 5.000,00 (cinco mil reais). Aquisição de
barracas e tendas, confecção de camisas, folders, cartazes e faixas valor R$:
12.000,00 (doze mil reais). Aquisição de latas da fórmula infantil valor R$ 3.360,00
(três mil trezentos e sessenta reais). Todas essas ações totalizam um valor de R$
100.000,00 (cem mil reais). Após explanação, o Plano Municipal para Ações de
Vigilância, Prevenção e de Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais para 2014 do
município de Itacoatiara foi aprovado por consenso dos membros. Não havendo
mais nada a tratar a Coordenadora CIR/MAM/AM Márcia Alessandra Silva do
Nascimento agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Esteve
presente a Coordenadora da CIR/MAM/AM e os membros: Márcia Alessandra
Silva do Nascimento, Laene Conceição Gadelha, Januário Carneiro da Cunha
Neto, Wenderson Wagner Garcia de Matos, Marcela Almeida Rego, Elda
Ferreira Sampaio, Lorena Rolim dos Santos, Franmartony Oliveira Fimo e
Alexandre Albuquerque. A presente ATA foi elaborada e digitada pela Secretária
Executiva da CIR/MAM/AM Sra. Romana Góes Freitas e revisada pela ViceCoordenadora 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 Urucará, 13 de Maio de 2014.
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