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RESUMO EXECUTIVO 

176º REUNIAO 

129º ORDINÁRIA 

Data: 28/05/2007 

Hora do Início: 14:10 

Abertura: Dr. Wilson Duarte Alecrim. 

 

ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da reunião nº175(128ª Ordinária), realizada 

no dia 26/04/2007, submetida a apreciação dos membros foi solicitada a correção na linha 

34 e 115. Após essas correções a ata  foi considerada aprovada.  

ITEM II – Comunicações. Além das comunicações expedidas e recebidas, solicitaram 

inclusões os membros: 1) Antônio Evandro Melo de Oliveira, informou o 1º Seminário 

de Avaliação de Vigilância, realizado no período de 23 a 25.05.2007; 2) José Rodrigues, 

Falou da importância do evento promovido pela Fundação de Vigilância em Saúde e 

parabenizou a iniciativa de reconhecimento do desempenho dos municípios. 3) João 

Francisco Tussolini, informou que no período de 15 a17 de junho será realizada a 

18ºjornada de cirurgia eletiva em Parintins/Am; indagou sobre a possibilidade de 

remanejar os recursos referente a média complexidade de uma área para outra; sobre a 

possibilidade de disponibilizar bioquímicos do hospital Jofre Cohen para a Secretaria 

Municipal de Saúde e solicitou posicionamento dobre o andamento do processo de 

descentralização do Hospital Jofre Cohen, como membro do COSEMS e em nome do 

presidente, Dário Vicente da Silva, apresentou suas despedidas, agradecendo a 
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colaboração e apoio de todos durante o período de suas representatividades;4) Celso de 

Souza Cabral, informou que a Secretaria de Estado da Saúde implantou o programa 

SIMPLES, que é um sistema informatizado e se destina ao monitoramento do Plano 

Estadual de Saúde;5) O senhor presidente comunicou e comentou sobre o impacto 

positivo na Assistência à Saúde do Estado com a publicação das Portarias do Ministério 

de Saúde que tratam do credenciamento de leitos na Maternidade Moura Tapajós, da 

Clinica Santa Júlia no serviço de Hemodiálise e do Hospital Adriano Jorge como 

referencia em Traumato-Ortopedia. Destacou a liberação de recursos para cirurgias 

eletivas. Informou sobre o Seminário que ocorreu no dia 22 de maio, promovido pelo 

CONASS, cujo tema principal foi o acesso da população aos medicamentos  

excepcionais, por se tratar de aquisição do alto custo e que geram muitas demandas 

judiciais e teve como um dos conferencistas o ministro Nelson Jobim, ex-presidente do 

Supremo Tribunal Federal que abordou a questão do conflito entre as estruturas judiciais 

e as Secretarias de Saúde, por falta de uma regulamentação que vincula obrigação em 

cumprir as demandas judiciais a Protocolos Clínicos. Comunicou que como vice 

presidente do CONASS da Região Norte, participou por indicação da presidência, da 

audiência pública realizada dia 23.05, em Brasília na Câmara dos Deputados, na 

Comissão de Seguridade Social e Família onde o foco principal foi a defesa da EC-29. –

Outra comunicação foi sobre a medida provisória, concedendo aos remanescentes das 

colônias de Hansenianos a renda mensal vitalícia de R$ 750,00, cuja defesa do projeto foi 

feita pela representante nacional do MORHAN e conselheira de saúde do Amazonas, 

srª Valdenora da Cruz Rodrigues. 
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ITEM III - Processo nº 04423/2007 – Credenciamento de Laboratório Regional de 

Próteses Dentárias em Presidente Figueiredo.O membro Antonio Melo de Oliveira, 

indicado para relator deste assunto , foi de parecer favorável à aprovação da proposta, 

que esta estava compatível com as normas que regem a matéria e se configura como um 

avanço na qualidade de atendimento odontológico de sua população e do entorno. Os 

membros João Francisco Tussolini e José Rodrigues, posicionaram-se favoráveis ao 

assunto. Os membros consensuaram a aprovação. 

ITEM IV- Processo nº 21509/2006 de interesse da Clínica e Hospital São Sebastião , 

sobre o pedido de credenciamento para realizar cirurgias eletivas de média complexidade. 

O membro Antônio Evandro Melo de Oliveira indicado para relator do assunto, conclui 

no seu parecer que por se tratar de instituição privada, a inserção da solicitante na rede 

do SUS não era possível através do credenciamento, mas de contratação, para tanto era 

imprescindível obedecer as normas da legislação do SUS, inclusive os critérios da 

Portaria nº252/MS de 06 de fevereiro 2006 que estabelece a política de procedimentos de 

cirurgias letivas de Média Complexidade. Os membros João Francisco Tussolini, José 

Carlos Gomes Sardinha e Elorides de Brito posicionaram-se sobre o assunto, no que 

se refere as demandas identificadas. O Deputado Estadual Dr. Wilson Lisboa, solicitou 

permissão, sobre a necessidade desse credenciamento. O senhor presidente esclareceu 

que a demanda reprimida é comum em todos os estados,  o estado precisa contratar, 

entretanto nenhum gestor pode contratar sem licitação, o que é um dos requisitos para 

contratação e como a Clínica e Hospital São Sebastião já teve seu processo analisado 
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poderá habilitar-se na ocasião pública. Os membros consensuaram a aprovação do 

parecer do relator. 

 ITEM V – Processos nºs 22265/2004; 0534/2005 e 1997/2006- sobre o pedido de 

credenciamento da Sociedade Beneficente Portuguesa do Amazonas para executar 

procedimentos de alta complexidade cardiovascular em adultos. O membro José 

Rodrigues indicado para relator desse assunto, considerando que a instituição cumpriu 

as exigências consideradas invialiblizantes e se encontra apta a funcionar como unidade 

cardiológica, segundo as exigências normativas da ANVISA, foi favorável a aprovação do 

credenciamento nos serviços de Assistência de Alta Complexidade em cirurgia 

Cardiovascular;Assistência de Alta complexidade em cardiologia intervencionista e 

Assistência de alta complexidade de Laboratório de Eletrofisiologia. Os membros 

consensuaram a aprovação do credenciamento.   

ITEM VI – Processos nºs 02873 e 0152/2007, sobre a alteração do quantitativo de AIH, 

pleiteada pela Prefeitura Municipal de Canutama. O membro José Rodrigues indicado 

para apresentar parecer sobre a solicitação, concluiu que nas internações de 2006 o 

município alcançou o limite de 399 internações/ano, ultrapassando o limite de 242 

estabelecendo na PPI/2005. Assim sugeriu que o quantitativo de AIH seja alterado para 

487/internações ano(40 internações/me), restabelecendo a cota da PPI/2004 e  para nova 

pactuação, aguardar a PPI/2007. A membro Elorides de Brito, indagou sobre a previsão 

de data para a PPI/2007 e o senhor presidente informou que na próxima reunião será 

apresentada a proposta do calendário para a pactuação de 2007. Os membros 

consensuaram a aprovação do parecer do relator. 
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 ITEM VII - Pactuação dos indicadores Unificados do Pacto pela Saúde/2007, conforme 

dispõe a Portaria nº 91 GM/MS de 10 de janeiro de 2007. A Diretora do Departamento de 

Atenção Básica e Ações Estratégicas, Enfª Edylene Maria dos Santos Pereira explicou a 

metodologia utilizada na pactuação unificada dos indicadores da Atenção Básica para o 

ano de 2007. Destacou a importância e o ganho obtido com essa integração. A técnica de 

FVS, enfª Maria Helena Trovisco falou da dificuldade na pactuação dos indicadores de 

Vigilância em Saúde e indagou sobre os procedimentos para regularizar as 

inconsistências. O senhor presidente esclareceu que a pactuação será encaminhada para 

área técnica correspondente no Ministério de Saúde e posteriormente será devolvida para 

o Estado, quando então será possível proceder as correções identificadas. Extrapauta –

1) O senhor presidente abordou a questão referente à renovação do cadastro para todas 

as equipes vinculadas a estratégia de Saúde da Família e estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde, conforme determina a Portaria SAS nº 80 de 13 de fevereiro de 

2007, cujo prazo para a efetivação estará expirando no mês de junho próximo. Dessa 

forma e visando o cumprimento de todos os aspectos nesta portaria, procurando evitar o 

máximo qualquer prejuízo dos municípios recomendou empenho de todas as áreas 

técnicas do estado, envolvidas , solicitando a parceria do  COSEMS nas atividades que se 

fizeram necessárias ao alcance dos objetivos , evitando com isso as sanções  previstas, 

tais como bloqueio imediato dos repasses dos recurso. A Secretária Executiva Adjunta do 

Interior , Drª Heliana Nunes Feijó sugeriu que se  estabeleça mecanismos que possam 

estipular um período útil de migração dos profissionais de um município para outro, a fim 

de evitar casos de duplicidade de cadastramento .Outra sugestão da membro  Elorides 



 

 
 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

Luciana Araújo 
Antonio Junior - Estagiário. Av. André Araújo, n.º 701 – Estrada do Aleixo CEP: 69060-001 – Fone: 3643-6309 

 –Manaus/AM 
E-Mail: cìb_am@saude.am.gov.br 

 

de Brito foi o envio de uma carta aos profissionais e os prefeitos dos municípios sobre 

essas implicações na duplicidade de cadastros. 2) Solicitação de prorrogação de prazo 

para conclusão dos trabalhos da fase I, dos municípios que aderiram ao Projeto SIS 

Fronteiras. O  senhor presidente explicou aos presentes sobre as limitações operacionais 

dos municípios, que aderiam ao  Projeto SIS/Fronteiras, nos termos previstos na 

legislação em vigor. Esses argumentos foram complementados pela Drª Osminda 

Loblein, técnica da FVS, que está acompanhado o desenvolvimento desses trabalhos. 

Os membros consensuaram a aprovação dos  pedidos  de prorrogação enviados através 

do Processo nº 09817/2007(UFAM) e pelos municípios  de Japurá e Sta. Isabel do Rio 

Negro (processos nºs09832 e9914/2007, respectivamente. 3)Credenciamento dos leitos 

de UTI na Fundação CECON . A Coordenadora Estadual da Média e alta Complexidade , 

Drª Luiza Leonor Alves de Vasconcelos Dias Mendonça explicou que na ocasião do 

credenciamento da Fundação CECON para os serviços na área de oncologia, a 

Secretaria do Estado de Saúde declarou que assumira o custeio  desses leitos de UTI, 

para viabilizar funcionamento da Unidade. Mas, atualmente existe a possibilidade desse 

credenciamento através de outra área no Ministério da Saúde e o estado precisa 

aproveitar essa efetivação. Os membros consensuaram a aprovação.  

O membro  João Francisco Tussolini solicitou espaço para pedir informações sobre a 

realização do convênio entre o Estado e o Município de Parintins, como parte da logística 

em saúde durante o festival folclórico.O senhor presidente informou que na próxima 

semana este assunto deverá estar sendo definido. 
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Finalizando o senhor presidente, reportou-se à recente eleição para a Diretoria Executiva 

do COSEMS, destacando a responsabilidade do grupo da gestão anterior na construção 

do SUS, no tratamento das questões da Amazônia e as formas de encaminhamento, 

como debate construtivo nas reuniões do colegiado. 

A reunião foi encerrada às dezesseis horas e dez minutos. Estiveram presentes:Wilson 

Duarte Alecrim , Antônio Evandro Melo de Oliveira, José Rodrigues, Márcio Souza 

Lima, Celso de Souza Cabral, Heliana Nunes Feijó , José Carlos Gomes Sardinha, 

João Francisco Tussolini, Elorides de Brito; Suplentes : José Raimundo Guimarães 


