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RESUMO EXECUTIVO 

184 REUNIAO 

137 ORDINÁRIA 

Data: 28/01/2008  

Hora do Início:  14:00 

Abertura: Esta Reunião foi coordenada pelo presidente substituto Plínio César Albuquerque 

Coelho.  

 

ITEM I – Apreciação e aprovação da Ata da reunião n º183 (136 Ordinária) , realizada no 

dia 11.12.2007, submetida a apreciação dos membros a ata foi aprovada na forma 

apresentada pela Secretaria Executiva da CIB/AM.  

ITEM II – Comunicações . Além das comunicações expedidas e recebidas.O membro 

Antonio Evandro Melo de Oliveira comunicou aos presentes o evento que será realizado no 

período de 29 à 31.01.2008 na FMTAM sobre o título Abordagem médica  em Dengue – 

aspectos epidemiológicos,clínicos,laboratoriais e tratamento,com 900 vagas para o público 

em geral.  

 ITEM - III- Resolução AD Referendum nº076/2007 – Planos de Vigilância Sanitária dos 

Municípios de Autazes,Borba,Coarí,Iranduba,Itacoatiara,Lábrea,Maués,Parintins,Pauiní,Rio 

Preto da Eva e Tabatinga.O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira, indicado relator do 

assunto leu seu parecer favorável, onde concluiu que as propostas representam avanços 

significativos por parte das gestões municipais,buscando levantar a mobilização da sociedade 

em torno de questões relativas à Vigilância Sanitária para concretizar ações e prevenir a 

saúde em sua plenitude,o membro José Rodrigues posicionou-se em relação ao prazo 
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reduzido para se fazer análise técnica dos Planos.Os membros consensuaram a aprovação. 

ITEM IV – Processo nº 11447/2006 – Projeto de Implantação do Centro Especializado de 

Odontologia do Município de Itacoatiara .A membro Heliana Nunes Feijó indicada para a 

relatoria do assunto foi representada nesta reunião pelo suplente Roberto Maia Bezerra, o 

qual leu seu parecer favorável da relatora destacando que a Implantação do serviço é 

necessária, urgente e oportuna e considerando também a avaliação favorável da área técnica 

,anexa ao processo.A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes parabenizou o município 

,mencionando seu parecer favorável,mas observou que não constam os dados da produção 

desse serviço no município.O membro Antonio Evandro Melo de Oliveira parabenizou a 

Prefeitura e falou que o DABE através da área técnica poderia estar trabalhando em cima 

desse aspecto para definir o tem que fazer,solicitando sugestão para o Departamento.O 

membro Aurimar Simões Tavares indagou sobre quantas pessoas seriam atendidas no CEO 

–Itacoatiara,o Dr.Cássio Roberto do Espírito Santo,  Coordenador de Saúde Bucal do 

Estado do Amazonas esclareceu que no Projeto CEO constam os indicadores referente a 

2006/2007,com base no consolidado da produção de serviços e que a referência e contra- 

referência do serviço será feita diretamente pela Secretaria de Saúde do município com os 

municípios do entorno.A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes pediu que nos próximos 

projetos sejam inclusos os dados de produção do serviço.Os membros consensuaram a 

aprovação. 

 ITEM V – Processo nº06080/2007 – Projeto para Implantação do Centro de Atenção 

Psicossocial CAPS do município de Iranduba.A membro Heliana Nunes Feijó indicada para 

referida relatoria,foi representada pelo suplente Roberto Maia Bezerra leu seu parecer 

favorável, justificando que conforme avaliação da área técnica,há condições de 
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viabilidade,concluindo que a Implantação do serviço é necessária,urgente e oportuna.Os 

membros consensuaram a aprovação. 

ITEM VI – Processo nº 23579/2007 – Plano Estadual de Humanização do SUS no Amazonas. 

O suplente Roberto Maia Bezerra leu o parecer  da membro Heliana Nunes Feijó indicada 

para referida relatoria, onde concluiu que há necessidade de incluir a Política Nacional de 

Humanização e Gestão e da Atenção à Saúde,no âmbito do SUS do Amazonas,visando 

atendimento de qualidade nos diversos serviços de saúde  com adoção de práticas 

humanizadas ,éticas e resolutivas.A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes falou sobre 

a importância da participação do COSEMS  na articulação com os municípios para 

elaboração dos Planos municipais de Humanização,reforçando a sua alegria sobre o Projeto. 

A técnica do DEPLAN Telma  da Conceição dos  Santos Amaral falou sobre os indicadores 

em relação ao Plano Municipal e Estadual.Os membros consensuaram a aprovação.  

ITEM VII – Processo nº 25288/2007 – Plano Plurianual do Programa de Saúde Mental – 2008  

- 2011/ Coordenação Estadual de Saúde Mental. A Dr* Maristela Olazar Cerejo Duarte 

Alecrim apresentou o Plano Plurianual de Saúde Mental,onde destacou os índices da 

população atendidas que representa 9%,sendo que o Amazonas ocupa a vigésima sétima 

posição no Brasil.O membro José Rodrigues indagou sobre a diferença entre especialização 

e residência em Psiquiatria e o membro Antonio Evandro Melo de Oliveira destacou a 

importância da elaboração do PPA, com cronograma de execução e programação 

financeira,tendo em vista a possibilidade de captação de recursos para ações.O Dr.Fernando 

Kladt da área técnica de Saúde Mental complementou as informações a respeito  da 

diferença entre especialização e residência explicando que a residência é somente para a 

área médica e a especialização poderá também ser para outros profissionais.O usuário 
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Francisco Setemberg Rabelo indagou sobre a possibilidade da CIB apoiar na Implantação 

do serviço de atenção Psicossocial nos municípios Pólo.  

ITEM VIII – Processo nº 25050/2007 – Movimentação dos servidores no âmbito do SUS  - 

Maria Gercila do Vale Freire – o membro Antonio Evandro Melo de Oliveira indicado 

relator do assunto ,leu seu parecer favorável.Os membros consensuaram a aprovação. 

ITEM IX – Adesão do Estado do Amazonas ao Pacto pela Saúde.Apresentação 

Departamento de Planejamento/SUSAM .A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes 

informou que apesar de haver um cronograma que prevê a apresentação do Termo de 

Compromisso Estadual à CIB/AM no mês de janeiro,nesta reunião ainda não foi possível o 

fechamento da discussão com o Ministério da Saúde, e ressaltou que no mês de janeiro não 

foi possível agendar uma reunião,tendo em vista que muitos estavam de férias,mais que 

estará aguardando um confirmação para o agendamento em fevereiro. 

 EXTRA – PAUTA – Convênio 001/Recursos Técnicos.A Dr* Leny Nascimento da Motta 

Passos explicou que se trata de um Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Fundação 

de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas e a Fundação Centro de Controle de 

Oncologia do Estado do Amazonas e a Secretaria de Estado de Saúde,tendo como objeto a 

conjugação de Recursos Técnicos com o fim de estabelecer e regulamentar um Centro de 

Hematologia vinculado à Fundação CECON de caráter transitório, visando o atendimento de 

pacientes hematológicos, para atender a Portaria Ministerial N 513 de 26 de Setembro de 

2007. A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes questionou sobre o fato de que apenas 

uma unidade do Estado a FCECON estaria credenciada pelo Ministério da saúde para realizar 

os procedimentos oncológicos e que a Portaria/MS nº estabelece critérios que a FHEMOAM 

ainda não cumpre, indagou sobre como se daria o pagamento dos procedimentos de média e 
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alta complexidade a FHEMOAM? Indagou também se o fluxo de atendimento entre 

FHEMOAM E FCECON não dificultaria o acesso dos usuários?  O membro Antonio Evandro 

Melo de Oliveira falou do avanço da iniciativa do convênio entre as Instituições e dos 

benefícios desse serviço para os usuários. Submetido à votação, os membros consensuaram 

a aprovação do Termo de Convênio. 2 -DST/AIDS – Credenciamento de Serviço Laboratorial 

Especializado para a Contagem de Linfócitos TCD4 +/CD8+ e Quantificação do RNA HIV-1.A 

membro indicada para relatora do assunto Radija Mary Costa de Melo Lopes leu seu 

parecer onde concluiu que por se tratar de serviço relevante a qualidade do tratamento dos 

cidadãos que vivem com AIDS, servindo como referência para todo o Estado e considerando 

a necessidade de adequação  à nova normatização do Ministério da Saúde foi de parecer que 

o processo retorne para área técnica pleiteante para providenciar as adequações.Os 

membros consensuaram a aprovação.  reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e 

cinco minutos. Estiveram presente os membros Plínio César de Albuquerque 

Coelho,Antonio Evandro Melo de Oliveira, José Rodri gues, Márcio Souza de Lima, 

Radija Mary Costa de Melo Lopes, Roberto Maia Bezer ra, Aurimar Simões Tavares, 

Maria Núbia dos Santos Ferreira, José Raimundo Guim arães, Maria Adriana Moreira. 

 
 


