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

(22.06.2015 -17h00min)
Ata da 20ª Reunião (17ª 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 e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às
17h00, no Auditório da Câmara Municipal de Urucurituba: situado na Rua: Armindinho
Fernandes n°25 - Centro, no município de Urucurituba, realizou-se a vigésima reunião
(décima sétima ordinária) da Comissão Intergestores Regional-CIR/Regional do Médio
Amazonas. A representante da Secretaria do Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM),
Keth Lucineide Lucas Santana iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes
e deu início a pauta. ITEM I – Apreciação e Aprovação da Ata da 19a Reunião (16a
Ordinária) realizada no dia 08/04/2015 - A Ata foi consensuada na forma apresentada
pelos membros. ITEM II – Apresentação do Diagnóstico de Saúde do Município de
Urucurituba/AM – A Coordenadora da Atenção Primária em Saúde do Município de
Urucurituba Michele Gomes de Lima, iniciou sua apresentação mostrando um breve
histórico do Município de Urucurituba, bem como suas características e as doenças
prevalentes no município. A mesma informou que o município possui 02(duas) Unidades
Mistas, sendo uma na sede do Município e a outra na Vila de Itapeaçu (Zona Rural).
Conta também com 04 (quatro) Unidades Básicas de Saúde (Augusto Montenegro, Raul
Alves, Domingas Rolim Mourão e Gerson Ketlle). A Unidade Básica de Saúde
Domingas Rolim Mourão possui uma ESF URBANA I e ESF URBANA II compostas
cada uma por: 01 enfermeiro, 01 médico, 01 Técnico de Enfermagem, 09 ACS’s, 01
odontólogo e 01 Técnico em Saúde Bucal. As equipes contam com os serviços de
atendimentos médicos, enfermagem, odontológicos, visitas domiciliares e
encaminhamentos totalizando 3.428 atendimentos no período de janeiro a abril de 2015.
A Unidade Básica de Saúde Gerson Ketlle possui uma ESF Rural I composta por: 01
enfermeiro, 01 médico, 01 Técnico de Enfermagem e 09 ACS’s. Possui também uma
ESF Urbana III composta por: 01 enfermeiro, 01 médico, 01 Técnico de Enfermagem, 07
ACS’s, 01 odontólogo e 01 Técnico de Saúde Bucal. As equipes também contam com os
serviços de atendimentos médicos, enfermagem, odontológicos, visitas domiciliares e
encaminhamentos totalizando mensalmente 2.201 atendimentos no período de janeiro a
abril de 2015. A Unidade Básica de Saúde Raul Alves possui uma ESF Rural II
composta por: 01 enfermeiro, 01 médico, 01 Técnico de Enfermagem, 07 ACS’s, 01
odontólogo e 01 Técnico de Saúde Bucal. Possui também uma ESF Rural IV composta
por: 01 enfermeiro, 01 médico, 01 Técnico de Enfermagem, 06 ACS’s. As equipes
contam com os serviços de atendimentos médicos, enfermagem, odontológicos, visitas
domiciliares e encaminhamentos totalizando 2.512 atendimentos no período de janeiro a
abril de 2015. A Unidade Básica de Saúde Augusto Montenegro possui uma ESF
Rural III composta por: 01 enfermeiro, 01 Técnico de Enfermagem, 09 ACS’s, 01
odontólogo e 01 Técnico de Saúde Bucal. A equipe também conta com os serviços de
atendimentos médicos, enfermagem, odontológicos, visitas domiciliares e
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encaminhamentos totalizando 731 atendimentos no período de janeiro a abril de 2015. A
Coordenadora da Atenção Primária em Saúde Michele Gomes de Lima explicou que
além das Equipes de Saúde da Família (ESF) que dão suporte ao município, existe
também o Núcleo de Apoio a Saúde da Familía (NASF) que realiza atendimentos de
assistência social, educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia, visitas, atividades
coletivas e apoio nutricional totalizando mensalmente 242 atendimentos. A Unidade
Mista Silvério Tundis localizada na sede do município, realiza serviços de urgência e
emergência,
cirurgias,
serviços
laboratoriais,
partos
(normal/cesária)
e
encaminhamentos pelo Sistema de Regulação (SISREG) totalizando 27.206
atendimentos no ano de 2014, sem contar com os encaminhamentos realizados para os
hospitais da Capital/Manaus e de Itacoatiara totalizando 379 encaminhamentos. A
Unidade Mista de Itapeaçu conta também com os serviços de cirurgias, serviços
laboratoriais, partos (normal/cesária), atendimentos de urgência e emergência
totalizando 908 atendimentos. A Coordenadora apresentou também os serviços
realizados pela Vigilância em Saúde, Epidemiológica, Sanitária, Ambiental, Endemias e
VigiÀgua. Em seguida apresentou um pequeno resumo da folha de pagamento gasto
pelo município no valor R$ 256.586,29 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e
oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) gastos com funcionários efetivos,
comissionados, Programa Saúde da Família, ACS efetivos e contratados, Programa
Saúde Bucal. Finalizando a mesma mostrou as ações realizadas pelo município no ano
de 2014. Após o diagnóstico de saúde do município de Urucurituba foi aprovado por
consenso dos membros. ITEM III – Apresentação do Projeto Básico de Ampliação de
Saúde da Família Ribeirinha (ESFR): ESFR 008 – Rio Arari II, com Saúde Bucal
Modalidade I do Município de Itacoatiara/AM – A Coordenadora da Atenção Primária
em Saúde Iara das Chagas da Costa informou que a Equipe de Saúde da Família
Ribeirinha (ESFR) já existe e está devidamente cadastrada no SCNES, como equipe
008 – Rio Arari II, tendo como referência a UBS Izolina Cardoso dos Santos – SCNES:
7282788, esta equipe acompanha um total de 3.111 pessoas nas Comunidades do Rio
Arari, com estimativa de 483 famílias. Com este projeto o município está solicitando a
transformação da equipe ribeirinha mínima para a equipe de saúde ribeirinha ampliada,
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 008 – Rio Arari II serão
acrescentados 11 (onze) Técnicos de Enfermagem e 01 (um) Enfermeiro que irão atuar
de forma continua e permanente nas comunidades contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da população ribeirinha, ampliando e facilitando o acesso dela a
Atenção Básica. A Coordenadora da Atenção Primária em Saúde explicou ainda que de
acordo com o Artigo 10 da Portaria n° 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 02 (duas) estruturas já existentes como Unidades de Apoio: Posto de Saúde Vila
Fátima que abrange as seguintes comunidades: São Lázaro, São João, Vila Fátima,
Pau Rosa, Novo Horizonte, Monte das Oliveiras, Centro da Floresta e o Posto de Saúde
São José que abrange as comunidades: São José, Santa Tereza, Inajá I, Inajá II,
Livramento, Assembleia, Ebenezer, São Sebastião, Monte Cristo, São Francisco do Pain
e São Miguel do Bonifácio. O Município também solicitou para apoio logístico a inserção
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de 02 (duas) embarcações de pequeno porte para a equipe. Após a Coordenadora da
Atenção Primária em Saúde Iara das Chagas da Costa apresentou os serviços que
serão ofertados pela ESFR-008, mapa da cobertura e o cronograma de viagens. A
membro Laene Conceição Gadelha informou que o projeto da ESFR ampliada de
Itacoatiara, de acordo com o Ministério da Saúde foi o que mais se adequou as suas
propostas, servindo de modelo para os outros municípios. Após o projeto foi aprovado
por consenso dos membros. ITEM IV – Apresentação do Diagnóstico de Saúde do
Município de Urucará/AM: O Coordenador da Atenção Primária em Saúde do
Município de Urucará Eder Jones Pires dos Santos cumprimentou a todos os membros
e apresentou um breve histórico do Município de Urucará com suas características,
atividades econômicas e culturais. Mostrou também a frequência segundo causas
determinantes de óbitos nos anos de 2009 a 2013. Explicou que de acordo com os
aspectos legais o Município de Urucará possui Fundo Municipal de Saúde criado através
da Lei n° 06 de 07 de Julho de 1994 e o Conselho Municipal de Saúde, instituídos
através da Lei n° 05 de 10 de Outubro de 1994. A capacidade instalada na Atenção
Primária é composta por: 05 (cinco) UBS’s, sendo 04 (quatro) na Zona Urbana e 01
(uma) na Zona Rural; 01 (um) Almoxarifado Central, 01 (um) Laboratório Central, 01
(um) prédio de Vigilância em Saúde e 01(uma) Rede de Frios. Atualmente conta com 07
(sete) ESF, sendo 04 (quatro) na Zona Urbana e 03 (três) na Zona Rural, 04 (quatro)
ESB na Zona Urbana e 02 (duas) ESB na Zona Rural. Conta também com 70 (setenta)
ACS’s, sendo 42 (quarenta e dois) na Zona Urbana e 28 (vinte oito) Zona Rural e 01
(uma) equipe de NASF, com isso o município tem cobertura de 100% da Atenção
Primária em Saúde. Foram apresentados também os serviços oferecidos pelas UBS’s,
programas implantados e os projetos aprovados. O Coordenador da Atenção Primária
em Saúde Eder Jones Pires dos Santos informou que a Unidade Básica de Saúde
Pastor Clinton funciona de segunda a sexta-feira de 18:00 às 22:00 com atendimentos
de emergência em saúde bucal . O município de Urucará dispõe de 01 (uma) Unidade
Mista que tem a capacidade para 40 (quarenta) leitos distribuídos em: clínica pediátrica,
cirúrgica, médica e obstétrica. Dispõe também de 02 (dois) Cirurgiões Gerais e oferece
os seguintes serviços: exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, apoio e diagnóstico
e algumas cirurgias como: herniorrafia, apendicectomia, hemorroidectomia,
colpoperineoplastia e cesariana. Após o diagnóstico de saúde do município de Urucará
foi aprovado por consenso dos membros. ITEM VI – Comunicações - A representante
da Secretária do Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM), Keth Lucineide Lucas
Santana informou sobres os Processos de n° 10928 e 10930/2015, ambos do Município
de Urucará que trata da Ordem de Serviço das UBS’s Ana Costa de Macedo e Pastor
Clinton que de acordo com as Portarias n° 339,340, 341/GM/MS datadas de 04.03.2013,
estabelece que não a necessidade de se fazer Resolução, passando apenas como
informes nas reuniões. A membro Laene Conceição Gadelha comunicou que assim
como os demais municípios, Itacoatiara está sofrendo com dificuldades financeiras,
solicitando assim aos municípios da Regional que encaminhe para Itacoatiara somente
os pacientes em caso de urgência/emergência, os demais terão que ser encaminhados
para Manaus, ressaltando que o município de Itacoatiara não está recebendo recurso
dos municípios, pois até o momento não houve atualização da Programação Pactuada
Integrada (PPI). Em 2005 quando houve a pactuação da PPI, Itacoatiara não oferecia
alguns serviços e especialialidades, atualmente já oferece e disponibiliza estrutura para
atendimento, mas o recurso continua indo para Manaus, sobrecarregando o município.
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Esclareceu que não há má vontade em ajudar os municípios da Regional, apenas que o
município encontra-se com dificuldades financeiras para atender a grande demanda. O
membro suplente do DSEI/Manaus Alexandre Ramos Martins de Albuquerque
informou que sua equipe estava verificando as Unidades Hospitalares que recebem o
Incentivo Especializado a Atenção aos Povos Indígenas (IEPI) e perceberam que em
algumas o valor é considerado baixo levando em consideração os diversos serviços
ofertados, como na Regional do Médio Amazonas. O mesmo informou também que o
DSEI fará um levantamento do quantitativo de indígenas que são atendidos no hospital
mensalmente e os serviços realizados pelos municípios para solicitar da Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI) o aumento deste incentivo. O membro Zaqueu
Lopes Coutinho informou que de 16 a 17 de julho do corrente ano, estará acontecendo
no município de Urucurituba a IV Conferência Municipal de Saúde e convida toda a
população a participar estendendo o convite aos Secretários Municipais de Saúde da
Regional. Em seguida o membro diz que com a crise financeira os municípios menores
da Regional irão ficar fragilizados, pois muitos dependem de Itacoatiara para resolução
dos serviços. O membro diz também que durante as reuniões com o Estado os
municípios vêm cobrando a atualização da PPI, porém sem êxito. O membro diz ainda
lamentar principalmente pelas pessoas de baixa renda que não tem condições de se
manterem em Manaus, visto que Urucurituba não dispõe de nenhuma casa de apoio.
Diante disso, o membro Zaqueu Lopes Coutinho solicitou a representante do Estado
que leve a demanda e traga uma resposta para Regional. Finalizou agradecendo a todos
os servidores do município de Urucurituba que se fizeram presente na reunião
compartilhando informações pertinentes à Regional. A membro Laene Conceição
Gadelha esclareceu que a principal dificuldade por parte do município é o gasto com as
caixas ortopédicas que está custando o valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais),
sendo que com a redução de recursos o município está devendo duas caixas
ortopédicas , ficando sem material para realizar qualquer procedimento ortopédico. O
município de Itacoatiara na tentativa de ajudar propôs que os outros municípios
ajudassem na compra da caixa ortopédica contribuindo apenas com materiais
ortopédicos e o único município que se propôs a ajudar foi Urucurituba. A representante
da Secretária do Estado da Saúde do Amazonas, Keth Lucineide Lucas Santana
informou que levará as demandas ao Estado da Regional e espera na próxima reunião
trazer uma resposta positiva. Finalizando a mesma agradeceu a presença de todos
presentes e informou que a próxima reunião será realizada no dia 12 de Agosto no
município de São Sebastião do Uatumã. Não havendo mais nada a tratar a reunião foi
encerrada. Esteve presente a Representante da Secretária do Estado da Saúde Keth
Lucineide Lucas Santana, os membros: Laene Conceição Gadelha, Catarina de
Souza Barros, Zaqueu Lopes Coutinho e os membros suplentes: Eder Jone Pires
dos Santos e Alexandre Ramos Martins Albuquerque. A presente ATA foi elaborada
e digitada pela Secretária Executiva da 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 Urucurituba, 22 de Junho de 2015.
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