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

(25.05.2018 -13h30min)
Ata da 31ª Reunião (28ª 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 cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às
13h30, no Auditório do CETAM: situado na Av. Mário Andreazza, s/n° - Bairro: São
Francisco, em Itacoatiara/AM, realizou-se a trigésima primeira reunião (vigésima
oitava ordinária) da Comissão Intergestores Regional do Médio Amazonas
(CIR/MAM). Após a composição da mesa pelos membros, o Coordenador da CIR do
Médio Amazonas Roberto Maia Bezerra agradeceu a todos os presentes e deu início
a pauta. ITEM I - Apreciação e Aprovação da Ata da 30a Reunião (27a Ordinária)
realizada no dia 10/04/2018 - A ata foi consensuada na forma apresentada pelos
membros. ITEM II - Comunicações: Antes de iniciar as comunicações pelos
membros, o Coordenador da CIR do Médio Amazonas (CIR/MAM) Roberto Maia
Bezerra informou que pela manhã foi realizado a primeira reunião de alinhamento da
Regional onde foram apresentados o Plano Estadual de Prevenção, Diagnóstico e
Tratamento das Doenças Renais do Estado do Amazonas, bem como a Portaria nº
2.663/2017 que trata da Habilitação das Unidades de Saúde para recebimento do
Incentivo para Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAPI) de 2018. Após, o
Coordenador agradeceu a Sra. Edylene Maria dos Santos Pereira - Secretária
Executiva Adjunta de Atenção Especializada do Interior e a Sra. Liziane da Graça
Gularte - Gerente da Regional do Médio Amazonas/SEA/Interior por estarem
presentes na reunião do Médio Amazonas. A Sra. Edylene Maria dos Santos
Pereira cumprimentou a mesa e os demais presentes informado de sua alegria em
estar participando da reunião da CIR do Médio Amazonas. A mesma espera que o
referido colegiado possa ser um espaço de consenso, onde cada município poderá
expor suas dificuldades e assim priorizar o que de fato é melhor para Regional. A
mesma acredita também que a Região do Médio Amazonas só tem a crescer pela
facilidade de acesso fluvial e terrestre entre seus municípios o que ajuda para a
realização das reuniões, bem como o potencial apresentado por cada um através de
ações e projetos mostrados diariamente. Após, a Sra. Edylene Maria dos Santos
Pereira - Secretária Executiva Adjunta de Atenção Especializada do Interior informou
que em breve será inaugurado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município
de Itacoatiara, o que aumentará a oferta de serviços e assim diminuirá a demanda de
pacientes para a Unidade Hospitalar de Itacoatiara. A mesma informou também, que
1
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aos poucos a gestão está tentando resolver e atender as necessidades dos
municípios e isto se deve graças a sua equipe técnica que vem se esforçando para
que as coisas não fiquem sem resposta. O membro Aurimar Simões Tavares
agradeceu a Sra. Edylene Maria dos Santos Pereira juntamente com sua equipe de
trabalho por todo empenho demonstrado aos municípios, pois com essa nova gestão
é notório que a coisas estão avançando. Na oportunidade, o membro agradeceu a
Secretária Municipal de Itacoatiara, Keyt Anne Mendonça Passos pelo atendimento
prestado aos pacientes de São Sebastião do Uatumã. O membro Jairo Gatto Pereira
cumprimentou a todos e também agradeceu a Sra. Edylene Maria dos Santos
Pereira, pois já foram repassados os recursos do Teto MAC para as Unidades
Hospitalares não habilitadas em gestão plena, referente aos meses de janeiro a abril.
Com esses repasses, foi retirada uma carga que vinha pesando sobre as Prefeituras,
já que elas que estavam mantendo os hospitais. A Sra. Edylene Maria dos Santos
Pereira - Secretária Executiva Adjunta de Atenção Especializada do Interior, informou
que em sete meses de gestão nunca na história do Estado do Amazonas os
municípios tiveram seus recebimentos de custeio das Unidades Hospitalares
repassados no prazo correto. Ressaltou que é com esse objetivo que a gestão vem
trabalhando para oferecer um atendimento e acolhimento de qualidade para aqueles
que utilizam o Sistema Único de Saúde. Dando Continuidade nas comunicações, a
membro Valcimara Vasconcelos Pereira informou que conforme havia dito na
reunião anterior a Unidade Hospitalar de Urucurituba está em reforma desde 2014 e
por conta disso há um número elevado de pacientes encaminhados para Itacoatiara.
Com isso, a mesma solicitou mais uma vez a ajuda do município de Itacoatiara e
agradeceu por toda ajuda prestada até o presente momento. A membro informou
também que verificará com sua equipe técnica a melhor forma para ajudar o
município de Itacoatiara. O membro Jairo Gatto Pereira agradeceu a Secretária
Municipal de Saúde de Itacoatiara, Keyt Anne Mendonça Passos, por atender também
os pacientes de Itapiranga e propôs que a Regional se una para elaboração de planos
e metas a fim de minimizar os custos gerados pelos outros municípios a Itacoatiara.
Em seguida o membro informou que com relação ao Plano Anual das Unidades
Hospitalares (POA), o município de Itapiranga não conseguiu enviar na data
estipulada, pois precisará fazer uma análise de forma detalhada já que o referido
plano visa definir objetivos, metas e recursos relativos ao funcionamento da Unidade
Hospitalar. A membro Keyt Anne Mendonça Passos informou que na semana
anterior o município analisou os indicadores da atenção básica juntamente com as
equipes de saúde da família, o qual obtiveram bastante êxito, uma vez que tais
equipes identificavam suas falhas e ao mesmo tempo tentavam corrigi-las através das
outras equipes. Tal experiência é válida a todos os municípios que querem corrigir os
déficits na atenção básica, ficando como sugestão. O membro Aurimar Simões
Tavares informou que com relação ao Plano Anual das Unidades Hospitalares (POA),
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existem dúvidas na parte de aplicação dos recursos financeiros o que impossibilitou a
entrega do POA na data prevista. Em virtude disso, alguns Secretários Municipais de
Saúde propuseram uma reunião com os técnicos da SUSAM para esclarecimentos
quanto à aplicação desses recursos e assim finalizar o Plano Anual das Unidades
Hospitalares (POA). A membro Célia Regina da Silva Queiroz informou que mesmo
com todos os percalços na área da saúde, a mesma está muito feliz pelos avanços
que estão acontecendo. Um desses avanços foram os repasses financeiros
realizados pelo Estado a Unidade Hospitalar de Silves, que estavam em atraso, e
agora ajudará na manutenção do hospital. A membro informou também que o
município de Silves foi contemplado com mais 02 (duas) Equipes de Saúde da
Família, sendo uma com saúde bucal e já está trabalhando em outros projetos que
irão beneficiar a população de Silves. Em seguida, agradeceu também a Secretária
Municipal de Saúde de Itacoatiara, Keyt Anne Mendonça Passos, que apesar de
todas as dificuldades que seu município vem enfrentando, consegue ainda sustentar
os demais. O Coordenador da CIR do Médio Amazonas Roberto Maia Bezerra
informou que o agendamento de consultas pelo Sistema de Regulação (SISREG)
sofrerá algumas modificações a fim de facilitar o agendamento para os interiores. O
novo projeto chama-se Fila 100% Automatizada, onde os municípios e Manaus ao
solicitarem suas consultas irão para uma fila de espera. Isso ocorrerá porque
atualmente a forma de agendamento de consultas dava prioridade para aqueles que
acessassem por primeiro a plataforma do SISREG, dessa forma os municípios
entravam em desvantagem com relação a Manaus, já que na maioria de suas
Unidades de Saúde há um Sistema de Regulação (SISREG) implantado, sem contar
que alguns municípios o acesso à internet é precário. Assim que todos estiverem na
fila de espera, serão verificados os critérios de prioridade para agendamento das
consultas. O Sistema de Regulação também passará a trabalhar com sistemas de
cotas para os municípios do interior o que ajudará ainda mais para o agendamento. O
Coordenador informou que posteriormente será enviada ao e-mail dos membros a
cota de procedimentos que cada município terá, bem como quantitativo mensal. O
Coordenador Roberto Maia Bezerra informou também que junto com essa nova
proposta de organização do SISREG, os pacientes serão informados
automaticamente através de mensagens de texto (sms) sobre a data, local e horário
da consulta. Além disso, as consultas agendadas poderão ser acompanhadas através
do aplicativo para celulares “Meudigisus” e também pelo site Consulta Sisreg Manaus.
O Coordenador da CIR do Médio Amazonas Roberto Maia Bezerra informou que em
relação às cirurgias eletivas para catarata, em fevereiro foi pactuado na Comissão
Intergestores Bipartite - CIB/AM o remanejamento de recursos financeiros do
Ministério da Saúde para as cirurgias eletivas do Estado do Amazonas, sendo que em
Manaus já irão começar as cirurgias e a próxima etapa será nos municípios. O
Coordenador relembrou os membros que no mês de maio, conforme pactuado, fariam
3
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uma análise de todos os municípios em gestão plena que não apresentaram ou
apresentaram suas produções. Aqueles municípios plenos que não utilizaram sua
cota financeira para cirurgias eletivas terão suas cotas remanejadas para o projeto
que será desenvolvido aos municípios do interior. O Coordenador informou também
que foi verificado pela SUSAM, que muitos municípios não entraram em contato com
o Departamento de Controle e Avaliação-DECAV/SUSAM para solicitar as cotas das
caixas de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) das cirurgias eletivas. Em
virtude disso, a equipe do COSEMS solicitou aos municípios plenos que fizessem um
levantamento do quantitativo de cirurgias eletivas realizadas de março a maio de
2018, bem como o número de pessoas que estão na fila de espera. Após esse
levantamento poderão pactuar às cotas financeiras de quem já fez e garantir as cotas
de quem ainda irá fazer, pois a execução do recurso destinado às cirurgias eletivas é
ate o dia 31 de julho de 2018. ITEM III – Processo nº 012960/2018 – Dispõe sobre a
ordem de início de serviço de construção da UBS Fluvial do Município de São
Sebastião do Uatumã/AM: O Coordenador da CIR do Médio Amazonas Roberto
Maia Bezerra leu o seguinte PARECER: Considerando a Portaria nº 290, de
28.02.13, que institui o componente construção de Unidades Básicas de Saúde
Fluviais no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde
(UBS) aos Estados e Municípios da Amazônia Legal e Pantanal Sul Matogrossensse;
Considerando a Portaria nº 381 de 06.02.17, dispõe sobre as transferências fundo a
fundo, de recursos financeiros de capital ou corrente, do Ministério da Saúde a
Estados, Distrito Federal e Municípios destinados a execução de obras de construção,
ampliação e reforma; Considerando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),
disposta no anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28.09.2017, que
consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de
Saúde; Considerando a Seção IV – Das Unidades Básicas de Unidades Fluviais
(UBSF), do capítulo II – Das equipes de saúde família, disposta no Anexo XXII da
Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28.09.2017, que consolida as normas sobre
as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde; Considerando a Portaria
nº 3.410, de 13.12.2017, que habilita estados e municípios a receberem recursos
referentes a Unidades Básicas de Saúde Fluviais no âmbito do Programa de
Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) aos Estados e Municípios da
Amazônia Legal e Pantanal Sul Matogrossensse; Considerando o Ofício
nº078/2018/GAB-SEMSA de 27.04.2018, que encaminha a Ordem de Início de
Serviço da Construção da Unidade Básica de Saúde Fluvial do Município de São
Sebastião do Uatumã, cuja proposta de nº 12446.7250001/17-014 recebeu parecer
favorável no SISMOB. PARECER: Esta área técnica se manifesta de forma
FÁVORAVEL ao pleito. Encaminho para superior apreciação. Após o Coordenador
informou que como se trata de Ordem de Início de serviço é apenas para
conhecimento dos membros. ITEM IV – Processo nº 132780/2018 – Dispõe sobre a
4
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ordem de início de serviço de construção da UBS Fluvial do Município de
Urucará/AM: O Coordenador da CIR do Médio Amazonas Roberto Maia Bezerra leu
o seguinte PARECER: Considerando a Portaria nº 290, de 28.02.13, que institui o
componente construção de Unidades Básicas de Saúde Fluviais no âmbito do
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) aos Estados e
Municípios da Amazônia Legal e Pantanal Sul Matogrossensse; Considerando a
Portaria nº 381 de 06.02.17, dispõe sobre as transferências fundo a fundo, de
recursos financeiros de capital ou corrente, do Ministério da Saúde a Estados, Distrito
Federal e Municípios destinados a execução de obras de construção, ampliação e
reforma; Considerando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), disposta no
anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28.09.2017, que consolida
as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Seção IV – Das Unidades Básicas de Unidades Fluviais (UBSF), do
capítulo II – Das equipes de saúde família, disposta no Anexo XXII da Portaria de
Consolidação nº 2/GM/MS, de 28.09.2017, que consolida as normas sobre as
políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde; Considerando a Portaria nº
3.410, de 13.12.2017, que habilita estados e municípios a receberem recursos
referentes a Unidades Básicas de Saúde Fluviais no âmbito do Programa de
Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) aos Estados e Municípios da
Amazônia Legal e Pantanal Sul Matogrossensse; Considerando o Ofício
nº091/2018/GSEMSA de 02.05.2018, que encaminha a Ordem de Início de Serviço da
Construção da Unidade Básica de Saúde Fluvial do Município de Urucará, cuja a
proposta de nº 149913550001/17-705 encontra-se no SISMOB, conforme legislação
vigente. PARECER: Esta área técnica se manifesta de forma FÁVORAVEL ao pleito.
Encaminho para superior apreciação. Após o Coordenador informou que como se
trata de Ordem de Início de serviço é apenas para conhecimento dos membros. ITEM
V – Processo nº 014477/2018 – Dispõe sobre a ordem de início de serviço de
construção da UBS Fluvial do Município de Itapiranga/AM: O Coordenador da CIR
do Médio Amazonas Roberto Maia Bezerra leu o seguinte PARECER: Considerando
a Portaria nº 290, de 28.02.13, que institui o componente construção de Unidades
Básicas de Saúde Fluviais no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades
Básicas de Saúde (UBS) aos Estados e Municípios da Amazônia Legal e Pantanal Sul
Matogrossensse; Considerando a Portaria nº 381 de 06.02.17, dispõe sobre as
transferências fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou corrente, do
Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados a execução
de obras de construção, ampliação e reforma; Considerando a Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB), disposta no anexo XXII da Portaria de Consolidação nº
2/GM/MS, de 28.09.2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de
saúde do Sistema Único de Saúde; Considerando a Seção IV – Das Unidades
Básicas de Unidades Fluviais (UBSF), do capítulo II – Das equipes de saúde família,
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disposta no Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28.09.2017, que
consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de
Saúde; Considerando a Portaria nº 3.410, de 13.12.2017, que habilita estados e
municípios a receberem recursos referentes a Unidades Básicas de Saúde Fluviais no
âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) aos
Estados e Municípios da Amazônia Legal e Pantanal Sul Matogrossensse;
Considerando o Ofício nº022/2018/GSEMSA de 03.05.2018, que encaminha a Ordem
de Início de Serviço da Construção da Unidade Básica de Saúde Fluvial do Município
de Itapiranga, cuja a proposta de nº 11620.2800001/17-006 recebeu parecer
favorável no SISMOB. PARECER: Esta área técnica se manifesta de forma
FÁVORAVEL ao pleito. Encaminho para superior apreciação. Após o Coordenador
informou que como se trata de Ordem de Início de serviço é apenas para
conhecimento dos membros. VI- Apresentação dos encaminhamentos
referenciados e atendimentos de Urgência e Emergência de Itacoatiara/AM ano:
2017- A Secretária Municipal de Saúde de Itacoatiara Keyt Anne Mendonça Passos
cumprimentou a todos e explicou que não está sendo fácil atender a demanda dos
municípios que fazem parte da Regional, visto que existe um número elevado de
pacientes também de outras localidades encaminhados para Itacoatiara. Após a
mesma mostrou tais quantitativos. No ano de 2017 os Encaminhamentos
Referenciados totalizaram 748, sendo: Boa Vista do Ramos -17; Humaitá – 01;
Itapiranga -10; Manaus - 05; Maués 01; Nova Olinda do Norte – 03, Novo Aripuanã
01; Rio de Janeiro- 01 São Sebastião do Uatumã- 05; Santarém 01; Silves 11;
Urucará – 07; Urucurituba – 28. Já os Atendimentos de Urgência e Emergência
totalizaram 1.412, sendo: Autazes -09; Borba -10; Brasília – 01; Ceará - 03; Goiás 01; Itapiranga -121; Manaus – 460; Manicoré – 05; Maués – 20; Nova Olinda do Norte
– 18; Pará – 14; Parintins -17; Rio de Janeiro – 02; Rio Grande do Norte – 01; Rio
Preto da Eva – 11; Santarém 02; São Paulo – 04; São Sebastião do Uatumã- 65;
Silves - 208; Tocantins – 02; Urucará – 72 e Urucurituba 366. A membro Keyt Anne
Mendonça Passos informou que em virtude dos dados apresentados, o município de
Itacoatiara precisa contar com o apoio da Regional para manter o atendimento.
Explicou que em média são gastos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por mês em
medicamentos, uma vez que a Central de Medicamentos do Amazonas – CEMA não
vem disponibilizando. A mesma informou também que com esses gastos, há uma
quebra na previsão orçamentária da Unidade Hospitalar e se continuar desse jeito
chegará um momento que não será possível atender os outros munícipes. Diante
dessa situação, a membro sugere a possibilidade da Regional do Médio Amazonas
usar o referido colegiado para planejar estratégias a fim de amenizar tal situação e
reduzir os referidos gastos. Após, o Coordenador da CIR do Médio Amazonas
Roberto Maia Bezerra, agradeceu a presença de todos os membros e também a
Secretária Executiva da CIR do Médio Amazonas Romana Góes da Mata pela
6
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organização da reunião. Finalizando a reunião, ficou consensuado pelos membros
que a próxima reunião será no dia 22 de junho no Município de Itacoatiara. Não
havendo mais nada o Coordenador deu por encerrada a reunião. Esteve presente o
Coordenador da CIR/MAM/AM Roberto Maia Bezerra, os membros titulares: Keyt
Anne Mendonça Passos, Jairo Gatto Pereira, Aurimar Simões Tavares, Célia
Regina da Silva Queiroz, Valcimara Vasconcelos Pereira, Otávio Marques Braga
Alves. Membros Suplentes: Lorena Rolim Dos Santos, Jorgete da Cunha Gama,
Clovis Pinho de Souza dos Santos e Otoniel da Cruz Souza. A presente ATA foi
elaborada e digitada pela Secretária Executiva da CIR/MAM/AM Romana Góes da
Mata que será arquivada para fins documentais, após ser submetida à apreciação da
CIR/Regional do Médio Amazonas, no Auditório do CETAM, em Itacoatiara/AM, 25 de
Maio de 2018.
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