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

(20.02.2015 -13h00min)
Ata da 18ª Reunião (15ª 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 vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às
13h00min, no Auditório da Câmara Municipal de Itacoatiara: situado na Avenida
Parque, n°1452– Iracy, no município de Itacoatiara, realizou-se a décima oitava
reunião (décima quinta ordinária) da Comissão Intergestores Regional CIR/Regional do Médio Amazonas. A Coordenadora da CIR/MAM/AM, Sissi da
Silva Chaves iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes e deu início a
pauta. ITEM I – Apreciação e Aprovação da Ata da 17a Reunião (14a Ordinária)
realizada no dia 15/12/2014 - A Ata foi consensuada na forma apresentada pelos
membros. ITEM II – Apresentação do Diagnóstico de Saúde do Município de
Itacoatiara – A membro Laene Conceição Gadelha iniciou sua apresentação
mostrando um breve histórico do Município de Itacoatiara com suas características,
atividades econômicas e culturais. Mostrou também as causas determinantes de
óbitos nos anos de 2009-2014 e morbidades de 2010-2014. Explicou que de acordo
com os aspectos legais o Município de Itacoatiara está habilitado em Gestão Plena
desde o ano de 2005; possui Fundo Municipal de Saúde criado através da Lei n° 021
de 03.12.1997 e o Conselho Municipal de Saúde, instituídos através da Lei n° 07 de
25.06.1991. A capacidade instalada na Atenção Primária é composta por: 07 (sete)
UBS’s na Zona Rural e 07 (sete) na Zona Urbana, 01 (um) Almoxarifado Central, 01
(uma) Farmácia Popular, 01 (um) Laboratório Central, 01 (um) prédio de Vigilância
em Saúde em funcionamento e 01(uma) Rede de Frios. Atualmente conta com 17
(dezessete) ESF na Zona Urbana e 10 (dez) ESF na Zona Rural; 03 (três) ESFR na
Zona Rural; 14 (quatorze) ESB na Zona Urbana e 07 (sete) ESB na Zona Rural.
Conta também com 243 (duzentos e quarenta e três) ACS’s, sendo 108 (cento e
oito) na Zona Urbana e 135 (cento e trinta e cinco) Zona Rural; 03 (três) NASF’s na
Zona Urbana e 02 (dois) na Zona Rural. Com toda essa capacidade instalada, o
município conseguiu que a Atenção Primária em Saúde alcançasse 100% de
cobertura. Foram apresentados também todos os exames que são realizados no
Laboratório Central do Município, os serviços oferecidos pelas UBS’s, programas
implantados e os projetos aprovados. A membro Laene Conceição Gadelha
informou que o município vem trabalhando para atender da melhor forma possível
seus usuários, por isso há 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde que funcionam de
segunda a sexta-feira das 18h00 as 22h00 e 01 (uma) Unidade Básica de Saúde
que funciona em sistema de rodízio aos finais de semana e feriados. Na Média
Complexidade o município dispõe: 01(um) Hospital; 01 (um) Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS; 01 (um) Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); 01
(um) Ambulatório Médico Especializado de Itacoatiara (AMEI) e 01 (um) Centro
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Especializado em Reabilitação de Itacoatiara (CERI). Após, a mesma informou que
o Hospital Regional José Mendes (HRJM) tem capacidade para 106 (cento e seis)
leitos distribuídos em: clínica pediátrica, cirúrgica, médica e obstétrica. Os serviços
oferecidos pelo hospital são: exames laboratoriais, raio-x, endoscopia, cirurgias
gerais, ultrassonografia, apoio e diagnóstico, além dos diversos procedimentos
ortopédicos. Dispõe também dos seguintes especialistas: 01 (um) Ortopedista; 02
(dois) Anestesiologistas; 03 (três) Pediatras; 06 (seis) Ginecologistas; 05 (cinco)
Cirurgiões Gerais; 01 (um) Neurologista e 01 (um) Psiquiatra. O Ambulatório Médico
Especializado de Itacoatiara (AMEI) oferece os seguintes serviços: raio-x,
ultrassonografia e atendimentos com diversos especialistas: ortopedista, pediatras,
ginecologistas, cirurgiões gerais, nutricionista, neurologista e fonoaudiólogia. O
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) conta com os serviços de
endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, PPNE, odontopediatria, prótese e
outros procedimentos extras. No ano de 2014 foram realizadas mais de 5.030 (cinco
mil e trinta) consultas. O Centro Especializado em Reabilitação de Itacoatiara (CERI)
foi implantado em outubro de 2014 e realizou um total de 1.284 (mil duzentos e
oitenta e quatro) consultas com os serviços de fisioterapia, psicologia,
fonoaudiologia e assistência social. Após, a membro Laene Conceição Gadelha
apresentou a planilha da Programação Pactuada Integrada (PPI) 2005 com os
serviços e procedimentos que foram pactuados pelo município de Itacoatiara para
Manaus sendo que, hoje alguns desses serviços são realizados pelo município,
ressaltando as cirurgias gerais que Itacoatiara repassa anualmente o valor de R$
231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais) para Capital. Devido a isto, a membro
informou que se faz necessário à atualização da PPI para que o município possa
receber os recursos que vem repassando para Manaus, uma vez que não atende
somente usuários de Itacoatiara, mas de todos os municípios que fazem parte da
Regional. O membro Januário Carneiro da Cunha Neto informou que os
apoiadores do COSEMS irão apresentar nas CIR’s uma nova pró-forma baseada na
Oficina Regional que acontecerá no III Congresso dos Secretários Municipais de
Saúde do Amazonas em abril, enquanto isso o mesmo sugeriu que os membros
sigam o modelo do Diagnóstico de Saúde do Município de Itacoatiara, que estava
excelente, para na próxima reunião apresentarem o diagnóstico de saúde do seu
município . ITEM III – Comunicações – Iniciando as comunicações o membro
Januário Carneiro da Cunha Neto informou que no período de 06 a 09 de abril
acontecerá o III Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Amazonas 2015 no Amazônia Golf Resort - Rio Preto da Eva/AM e que o convite se estende
aos Coordenadores da Atenção Primária em Saúde. Informou também que foi
realizado no mês de fevereiro o processo seletivo para novos apoiadores do
COSEMS, os quais foram aprovados alguns candidatos que serão chamados
durante o ano de 2015 para compor a equipe. O mesmo informou ainda que na
semana anterior 21 (vinte e um) municípios do Amazonas deixaram de receber
recursos da Vigilância Sanitária, pois não alimentaram informações nas bases do
SIA e SCNES, chamando a atenção dos gestores e técnicos. O membro diz que não
sabe os problemas que levaram os municípios a não informarem seus dados nas
bases e ressaltou que qualquer dificuldade com internet ou telefonia que os mesmos
possam entrar em contato com os apoiadores do COSEMS que estarão disponíveis
a ajuda-los. Após o membro Januário Carneiro da Cunha Neto informou a
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importância da participação de todos os Secretários Municipais de Saúde nas
reuniões, chamando a atenção dos gestores dos municípios de São Sebastião do
Uatumã, Urucurituba e Urucará quanto à suas responsabilidades, visto que, a
Regional do Médio Amazonas já esteve à frente das outras Regionais em relação a
CIR. O membro informou também que quando os gestores não puderem participar
que solicitem ao suplente sua vinda e caso haja mudança de suplente que informem
a Secretária Executiva da CIR em tempo hábil. A membro Laene Conceição
Gadelha informou que o município de Itacoatiara elaborou um relatório com as
atividades da Comissão Intergestores Regional do Médio Amazonas (CIR/MAM) de
tudo que foi aprovado e realizado nos anos de 2013 e 2014. Em seguida foram
distribuídos os relatórios aos membros presentes. A membro informou também aos
municípios da Regional que fiquem atentos quanto o prazo para preenchimento de
dados no Sistema de Informação Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
que irá até o dia 03 de março do corrente ano, pois de acordo com um documento
repassado pelo Ministério da Saúde o não cumprimento da referida data ocasionará
o bloqueio do Fundo de Participação do Município (FPM). A mesma informou ainda
que, o município de Itacoatiara já finalizou o preenchimento de dados no SIOPS de
2014 e apresentará a Prestação de Contas Quadrimestral no dia 26 de fevereiro no
Conselho Municipal de Saúde. Em seguida a Coordenadora da CIR/MAM/AM Sissi
da Silva Chaves parabenizou a Secretária Municipal de Saúde de Itacoatiara Laene
Conceição Gadelha e a Secretária Executiva da CIR Romana Góes Freitas pela
iniciativa do relatório de atividades da CIR do Médio Amazonas. ITEM IV – Extra
Pauta I – Apresentação da Pré-Oficina de Regionalização do Amazonas–Tema:
Planejamento e Regionalização como Dispositivo de Qualificação da Gestão
para Organização e Oferta do Acesso da Atenção a Saúde – O Apoiador do
COSEMS/AM Ricardo Bezerra Freitas cumprimentou a todos e explicou que o
COSEMS/AM juntamente com apoio do Ministério da Saúde através da Secretaria
de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) e da SUSAM, propõem a realização de
Oficinas Regionais para o fortalecimento da Regionalização, na perspectiva de
apoiar os gestores municipais para discussões qualificadas e propositivas, que
subsidiem a execução do processo de fortalecimento da Regionalização com o
efetivo apoio interfederativo. A Oficina tem como objeto geral: fortalecer o processo
de Regionalização no Estado do Amazonas, na perspectiva da organização da oferta
de serviços, com otimização de recursos para facilitação do acesso em tempo
oportuno no âmbito das Regiões de Saúde. Tem como objetivos específicos:
Alinhamento conceitual normativo e contextual do Planejamento e Regionalização;
Reconhecer o papel das CIR’s na Regionalização; Avaliar a configuração atual das
Regiões de Saúde a partir das percepções dos gestores; Promover a elaboração do
Mapa da Saúde pelos municípios. O mesmo explicou também que as oficinas
ocorrerão em dois momentos: nas reuniões das CIR’s durante o mês de fevereiro e
março/2015 e no III Congresso de Gestores Municipais que ocorrerá no mês de
abril/2015. Espera-se que com a oficina possa ser potencializados os processos de
pactuação e negociação entre gestores; fortalecer o funcionamento das CIR’s com
participação efetiva dos gestores municipais de saúde; fortalecimento da governança
regional; apresentar para SUSAM configuração atual das Regiões de Saúde a partir
das percepções dos gestores; os Municípios com Mapa da Saúde elaborados para
subsidiar a SUSAM na elaboração dos Mapas Regionais e consensuar proposta de
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Agenda de implementação dos dispositivos do Decreto N° 7.508, na perspectiva de
construção do COAP. O apoiador do COSEMS Ricardo Bezerra Freitas informou
que já foram realizadas as Pré-Oficinas nas Regionais: Baixo Amazonas, Entorno de
Manaus, Purus e hoje (20.02.2015) no Médio Amazonas. Em seguida o mesmo
informou também que foi entregue antes da apresentação um questionário aos
Secretários Municipais de Saúde presentes para que sejam respondidos e enviados
ao COSEMS, onde essas informações serão compiladas para subdisiar as
discursões na oficina que acontecerá no Congresso. E aos demais Secretários de
Saúde que estiverem ausentes o questionário será enviado por e-mail. Finalizando o
mesmo parabenizou a iniciativa do Município de Itacoatiara pela apresentação do
diagnóstico de saúde do município. ITEM V – Extra Pauta II – Apresentação com a
Nova Remodelagem dos Projetos das Equipes de Saúde Ribeirinhas do
Município de Itacoatiara: ESFR – 002 (Polo 02) e ESFR – 004 (Rio Arari). A
Coordenadora da Atenção Primária em Saúde Iara das Chagas Costa apresentou a
nova remodelagem dos Projetos das Equipes de Saúde Ribeirinha ampliada do
Município de Itacoatiara: ESFR 002- Polo 02 - UBS Maria da Paz Rocha LitaiffSCNES: 5109361 e ESFR 004 – Rio Arari – UBS Izolina Cardoso dos SantosSCNES: 7282788, conforme Portaria n° 837 de 09.05.2014, que redefine o arranjo
organizacional das Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR) e Equipes de
Saúde da Família Fluviais (ESFF) dos municípios da Amazônia Legal e do Pantanal
Sul-Mato-Grossense. A Coordenadora explicou que para a equipe ampliada ESFR
002- Polo 02 serão acrescentados 11 (onze) Técnicos de Enfermagem e na equipe
ampliada ESFR 004 – Rio Arari serão acrescentados também 11 (onze) Técnicos
de Enfermagem e 01 (um) enfermeiro. A Coordenadora explicou também que de
acordo com o Artigo 10 da Portaria 837, para operacionalizar a atenção à saúde das
comunidades ribeirinhas dispersas no território de abrangência, as ESFR e as ESFF
receberão incentivo financeiro de custeio para logística, para tanto o município optou
por utilizar 07 (sete) estruturas já existentes como Unidades de Apoio, localizadas
em comunidades estratégicas sendo: ESFR 002- Polo 02 (Posto de Saúde
Benjamim Constat, Posto de Saúde José do Amatari e Escola Municipal Antônia
Vieira, localizadas no Rio Amazonas); na ESFR 004 – Rio Arari (Posto de Saúde do
Mutuca, Posto de saúde Vila Fátima, Posto de Saúde Vila do Batista e Posto de
Saúde São José, localizados no Rio Arari). O município também solicitou para apoio
logístico a inserção de 03 (três) embarcações de pequeno porte para a ESFR – 002Polo 02 e 01 (uma) embarcação de porte diferenciado para a ESFR 004 – Rio Arari.
A Coordenadora da Atenção Primária em Saúde Iara das Chagas Costa
apresentou também os serviços que serão ofertados pelas equipes, mapa da
cobertura das ESFR e o cronograma de viagens. Após, a membro Laene
Conceição Gadelha informou que o Prefeito já comprou todos os equipamentos
para as Unidades de Apoio e, na semana anterior a mesma juntamente com sua
equipe técnica visitaram as comunidades para começar organizar, pois em março
serão inaugurados suas referidas Unidades de Apoio. Em seguida o projeto foi
aprovado por consenso dos membros. Não havendo mais nada a tratar a reunião foi
encerrada. Esteve presente a Coordenadora da CIR/MAM/AM Sissi da Silva
Chaves, os membros: Laene Conceição Gadelha, Januário Carneiro da Cunha
Neto, Catarina de Souza Barros e a membro suplente: Gladys Maria Delgado da
Silva. A presente ATA foi elaborada e digitada pela Secretária Executiva da
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CIR/MAM/AM 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, 20 de fevereiro de 2014.
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