
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

                                                                   COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
RESUMO EXECUTIVO

208ª REUNIÃO
158ª ORDINÁRIA

Data: 26/04/2010

Hora do Início: 14h30min

Abertura: José Jackson Gomes de Sousa

ITEM I - Apreciação e aprovação da Ata 209ª (159ª Ordinária), realizada no dia 
29/03/2010.  A  servidora  Keth  Lucineide  Lucas  Santana informa  que  não  foi 

possível concluir a Ata por motivo de força maior, onde será apreciada da próxima 

reunião. 

ITEM II – Comunicações: A membro Lubélia Freire informa que a Campanha de 

H1N1  está  esgotando  o  prazo  do  Ministério  que  é  até  o  21/05  e  o  Estado  do 

Amazonas  está uma cobertura com uma baixa e amanhã dia 27/04 na reunião do 

Comitê de acompanhamento de H1N1, nós vamos estar discutido uma estratégia 

que possa estar aumentando a Cobertura Vacinal. A vacinação do idoso que é a 

gripe sazonal, será realizada até 07/05 e também necessita de uma intensificação 

para  alcançar  a  cobertura  vacinal,  e   a  última  comunicação  é  que  o  LACEN – 

Laboratório Central  está funcionando de forma insalubre, e vem sendo informado 

desde  o  ano  passado  através  de  ofícios,  comunicações,  está  inviável  o 

funcionamento  do  LACEN,  sem insumos pra  trabalhar  e  sem estrutura  física.  O 
membro  Roberto  Maia  Bezerra,  informa  do  mutirão  de  cirurgias  eletivas,  onde 

foram atendidos mais de 20 municípios,  que no período de janeiro  a  abril  foram 

realizadas 1.100 cirurgias no interior, e também teve início os mutirões de catarata, 

na capital e no interior, serão 369 cirurgias realizadas nas clínicas oftalmológicas em 

Manaus em pacientes vindos do interior,  590 estão sendo realizadas diretamente 

nos municípios por uma clínica contratada. E foram atendidas aproximadamente 100 

pessoas dentro desse contingente de que foi levantado para interior e se pretende 

trabalhar até o final do próximo mês, atendendo toda essa demanda.  A membro 
Radija Mary Costa de Melo Lopes,  comunica que dia 30/04 ao COSEMS e aos 

representantes dos municípios presentes, que encerra o prazo para alimentação do 

Sistema  SISPACTO  dos  Indicadores  do  Pacto  pela  Vida  e  de  Gestão,  e  as 
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Secretarias estão notificadas e cientes que precisam encaminhar em tempo hábil.E 

no  final  de  março  o  grupo  da  PPI  esteve  em  Brasília  para  receber  algumas 

orientações relacionadas ao processo de construção da nova PPI do Amazonas e 

desse encontro houve um encaminhamento da vinda da equipe do Ministério  da 

Saúde aqui  ao  Amazonas,  que já  ocorreu,  foi  dia  22  e 23/04.  O membro José 
Jackson Gomes de Sousa  comunica o COSEMS vai participar de um congresso 

dia 24 de maio, que será na data da próxima reunião da CIB, e sugere que seja 

transferida  para  o  dia  31/05  a  próxima  reunião. Foi  aprovado  por  concenso  do 

colegiado 
ITEM III - Processo nº 00993/2010 – Plano de Ação de Vigilância Sanitária do 
município  de  Canutama.  A  relatora  Lubélia  Freire  apresenta  seu  parecer,  e 

considerando  a  natureza  do  assunto  e  estando  o  processo  com  o  manifesto 

favorável após a devida análise por parte do Departamento de Vigilância Sanitária 

desta Fundação, a Secretaria Executiva da CIB - Comissão Intergestores Bipartite, 

solicita que seja submetido à apreciação e aprovação por parte do Colegiado da CIB, 

na conformidade das normas vigentes. Aprovado por concenso do colegiado. 
ITEM IV - Processo nº 03008/2010 – Plano de Ação de Vigilância Sanitária do 
município de Atalaia do Norte. A relatora Lubélia Freire apresenta seu parecer: e 

manifesta  parecer  favorável  em  relação  à  anuência  desse  Colegiado,  quanto  à 

aprovação do presente processo, na forma do solicitado pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Atalaia do Norte – AM. Aprovado por consenso do colegiado. ITEM V - 
Processo nº 03559/2010 – Plano de Ação de Vigilância Sanitária do município 
de  São Gabriel  da  Cachoeira  a  relatora Lubélia  Freire  apresenta seu parecer 

favorável em relação à anuência desse Colegiado, quanto à aprovação, do presente 

processo,  na  forma  do  solicitado  pela  Secretaria  de  Saúde  de  São  Gabriel  da 

Cachoeira – AM. À consideração dos membros da CIB-AM. Aprovado por consenso 

do colegiado.

ITEM VI - Processo nº 23308/2009 – Plano de Ação para aplicação de recursos 
financeiros definidos na Portaria GM/MS nº 2588 de 25/10/2008 do município de 
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Manaus.   A  relatora Lubélia  Freire  apresenta  seu  parecer, onde  a  proposta 

apresentada  representa  avanços  significativos  por  parte  da  gestão  municipal, 

buscando levantar  a  mobilização da  sociedade  em torno  de  questões  altamente 

relevantes  à  populações  pertinentes,  pelo  que  manifesta  parecer  favorável  em 

relação à anuência desse Colegiado, quanto à aprovação, à inclusão dessas ações, 

na forma do solicitado pela Secretaria de Saúde de Manaus – AM.  Aprovado por 

concenso do colegiado 

ITEM VII -  Processo nº 02756/2010 e 29234/2009 – Projeto de Construção de 
Unidade Básica de Saúde no município de Manacapuru e Autazes. A membro 
Jesuína J. Costa de Figueiredo  apresenta seu  parecer,  onde a solicitação em 

questão encontra amparo legal na Resolução CIB/AM nº 055/2009 que aprovou AD 

REFERENDUM todos os projetos a serem apresentados pelos Municípios do estado 

do Amazonas, para captação de recursos para implantação de UBS e os  processos, 

constam  parecer  favorável  do  Departamento  de  Atenção  Básica  e  Ações 

Estratégicas  –  DABE,  quanto  as  solicitações  requeridas  pelos  respectivos 

municípios.  Diante do exposto, é de parecer favorável  á aprovação do mérito da 

proposta,  sugerindo  que  a  mesma  seja  endossada  pelo  Presidente  da  CIB/AM, 

através de Ofício a ser encaminhado ao Ministério da Saúde, juntamente com toda a 

documentação exigida na referida Portaria, em razão do contido na Resolução CIB / 

AM nº 055/2009. e submete a consideração dos demais membros deste Colegiado. 

Aprovado por consenso do colegiado. 

ITEM VIII - Processo nº 29749/2009 – Solicitação da devolução do Servidor José 
David Maia Ayres.  A membro Jesuína J. Costa de Figueiredo.  Apresenta seu e 

esclarece  que  o  assunto  já  foi  motivo  de  aprovação  nas  instâncias  colegiadas 

CIB/AM (Resolução  nº  062/2009)  e  CES/AM (Resolução nº  007/2010),  quanto  a 

devolução do servidor  a CORE/AM para adoção das providências disciplinares a 

cargo daquele órgão de origem, na forma da legislação vigente. Considerando que o 

assunto é matéria vencida nesta instância colegiada e que ocorreu de acordo com as 

normas vigentes, somos de parecer favorável quanto a anuência deste Colegiado 
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em relação ao encaminhamento do presente processo a Coordenação Regional da 

FUNASA/AM,  para  que  aquela  instituição  adote  as  medidas  administrativas 

necessárias quanto a recuperação e restauração das atividades laborais e familiar 

do servidor. É a manifestação que submetemos a consideração dos membros deste 

Colegiado. Aprovado por consenso do colegiado 

ITEM XIX -  Processo nº 30813/2010 – Aprovação da Resolução do Plano de 
Contingência  em  casos  de  Surto  Epidêmico  de  dengue  do  município  de 
Presidente Figueiredo. A membro Radija Mary Costa de Melo Lopes apresenta o 

seu parecer e  manifesta que esta relatoria que seja favorável a aprovação do Pleito, 

uma vez que forem consideradas as alterações solicitadas Aprovado por concenso 

do colegiado.

ITEM X - Processo 06555/2010 – Implantação das Ações e Controle da Malária 
no Estado do Amazonas.  A relatora  Radija Mary Costa de Melo Lopes informa 

que por solicitação da Secretaria Executiva da CIB saiu de pauta porque já havia 

sido aprovado anteriormente com AD REFERENDUM, mas vai entrar na próxima 

reunião. 

ITEM XI - Processo nº 01587/2010 – Aprovando Ata e resolução do Conselho 
Municipal de Saúde de Atalaia do Norte. A membro Radija Mary Costa de Melo 
Lopes  apresenta  seu  parecer  e  considerando  o  diagnóstico  local  realizado  pela 

escola  de  Enfermagem de  Manaus  a  cerca  do  referido  município,  considerando 

ainda a ordem de priorização de metas com incentivos adscritos nos autos num total 

de  R$51.301,42  para  execução  das  segunda  e  terceira  fases  do  sistema  de 

integração  fronteiriço,  esta  relatoria  sugere  a  aprovação  do  referido  plano, 

considerando a  importância  à  integração de  informação quantitativa  e  qualitativa 

sobre  atendimentos  trans-fronteiriços  e  fluxos  de  usuários,  associado  à  maior 

sedimentação de cultura de planejamento e orçamento das ações de saúde nestas 

regiões. Aprovado por consenso do colegiado.

ITEM XII - Processo nº 05392/2010 e 06567/2010 – Transferência de Recursos 
Financeiros para implantar a Política Nacional Participa SUS no município de 
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Rio Preto da Eva. A relatora Jandira Pinheiro de Farias apresentou o seu parecer 

e  considerando as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde 

somos  de  parecer  favorável  à  aprovação  do  pleito.  Aprovado  por  consenso  do 

colegiado. 

ITEM  XIII  -  Processo  nº  06650/2010  –  Referente  a  liberação  de  recursos 
financeiros destinados à aquisição de Equipamentos e Material  Permanente 
para o município de Autazes. A relatora Jandira Pinheiro de Farias apresenta seu 

parecer e à aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa de 

Atenção Básica, conforme previsto na Portaria nº 2.198 de 17 de setembro de 2009. 

As liberações dos recursos financeiros destinados às aquisições de equipamentos e 

material permanente ocorrerão de forma automática, do Fundo Nacional de Saúde 

para os Fundos Estaduais e Municipais, após a aprovação do Ministério da Saúde 

dos Projetos  apresentados pelo  gestor.  Salientamos que o  Município  apresentou 

comprovante  de  cadastro  da  proposta  no  sítio  eletrônico  www.saude.am.gov.br, 

exigido no artigo 1º, parágrafo 1º da PT GM/MS nº 2.198/2009. Diante do exposto, 

somos de parecer favorável a aprovação do projeto, sugerindo ao colegiado da CIB / 

AM a aprovação do pleito no município. Aprovado por consenso do colegiado.

ITEM XIV - Processo nº 05042/2010 e 05043/2010 – Aprovação da Resolução do 
Plano de Prevenção e Controle da Dengue no município de Novo Aripuanã e 
São Gabriel da Cachoeira. O relator Roberto Maia Bezerra apresenta seu parecer 

e considerando os Planos apresentados pelas Secretarias Municipais de Saúde de 

Novo  Aripuanã  e  São  Gabriel  da  Cachoeira,  somos  de  parecer  favorável  à 

aprovação dos pleitos.aprovado por concenso do colegiado. 

ITEM XV - Processo nº 05478/2010 – Estruturação e fortalecimento da Atenção 
Básica  do município  de  Rio  Preto  da Eva.  O relator   Roberto  Maia  Bezerra 
Apresenta  seu  parecer  e  considerando  o  parecer  emitido  pelo  DABE –  Susam, 

somos  de  parecer  favorável  à  aprovação  do  Pleito.  Aprovado  por  consenso  do 

colegiado. 
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ITEM XVI – Extra-Pauta I  – Ampliação e qualificação de leitos de UTI  e UCI 
Neonatal. A Sra. Maristela Alecrim Área Técnica do DABE apresenta uma parte 

do plano de Ação para redução da Mortalidade Infantil, e o membro Roberto Maia 
Bezerra complementa que são os leitos de UTI e UCI. na distribuição dos leitos e 

eleição  destes,  dos  municípios  prioritários,  e  os  municípios  pólos:  Manacapuru, 

Itacoatiara,  Tefé,  Tabatinga,  Parintins,  Maués,  Coari  e  na  capital  Manaus,  as 

maternidades Ana Braga, Balbina Mestrinho e Moura Tapajós, dentro de Parintins e 

a implantação desses serviços que é a nova RDC, é uma RDC de fevereiro, a nº. 07 

uma RDC da ANVISA que exige uma série de serviços , além de um contingente de 

profissionais que não temos condições de implantar aqui no Estado do Amazonas e 

outra ressalva se fez ao Ministério da Saúde foi quanto á implantação desses leitos 

no  município  de  Tabatinga  que  apriori foi  exigido  o  cadastro  de  uma  Unidade. 

Aprovado por consenso do colegiado. 

ITEM XVII – Distribuição de Equipamentos para UTI/UCI do Ministério da Saúde 
para H1N1. O membro Roberto Maia Bezerra fez a seguinte apresentação: Através 

de uma liberação do Ministério da Saúde, seriam entregue para os municípios e 

Unidades,  equipamentos  para  instalação  de  novos  leitos  ou  adequação  dos  já 

existentes,  como  ventiladores,  monitores  e  oxímetros,  na  verdade  são  24 

ventiladores  e  monitores  e  43  oxímetros  para  serem  distribuídos  no  Estado  do 

Amazonas. O COSEMS reuniu com a Secretaria do Interior e com a Secretaria da 

Capital   e fez a sua divisão e essas foram as Unidades contempladas:  Hospital 

Pronto Socorro Zona Oeste, Maternidade Ana Braga, Fundação de Medicina Tropical 

e no interior os Hospitais de Itacoatiara que receberá, o Hospital de São Gabriel da 

Cachoeira,  Unidade Mista de Manacapuru, Hospital  Regional  de Lábrea, Hospital 

Vinicius  Conrado  de  Eirunepé,  Unidade  Mista  de  Borba,  Unidade  Hospitalar  de 

Carauari,  Unidade  Hospitalar  de  Tefé,  Hospital  Geral  de  Tabatinga,  Hospital  de 

Guarnição e como já estavam sendo instalados os equipamentos do PRODERAM 

não  houve  também interesse  do  exército  em ficar  com esses  equipamentos,   a 

Unidade Hospitalar de Boca do Acre, o Hospital Padre Colombo, o Hospital de Fonte 
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Boa, de Maués e de Humaitá, essas Unidades irão receber esses equipamentos. 

ITEM  XVIII  –  Extra-Pauta  2  -  Situação  do  Recurso  MAC  dos  Municípios  de 
Gestão Plena.  O membro Roberto Maia Bezerra  fez a seguinte apresentação: A 

situação do recurso MAC, como consta na planilha a distribuição do que foi recebido 

dos Fundos Municipais de Saúde, no caso, da PPI, dos recursos dos municípios de 

Gestão Plena, isso corresponde ao Teto MAC, com a discriminação, a única ressalva 

que temos é Coari que está  R$ 552,000 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais), 

na verdade é R$1.104.000,00 (Hum milhão e cento e quatro mil reais), porque tem 

duas competências e receberam quatro, então qual é a proposta da SEA Interior, 

pactuado que pelos menos 50% desses recursos sejam utilizados dentro do hospital, 

como é no caso de municípios como Humaitá, que são municípios de Gestão Plena 

e  o  Estado  tem  dado  toda  a  contribuição,  além  de  ter  colocado  pessoal, 

equipamento,  material,  medicamento e eles recebem um recurso,  ainda tem que 

fazer reforma ampliação, construção de novas unidades e no final vai ser oneroso, 

uma  vez  que  não  temos  a  Gestão  desse  Recurso.  Aprovado  por  consenso  do 

colegiado

ITEM XIX Apresentação do Processo 07273/2010 – Proposta de Transformação 
física do HEMOAM em Hospital  do Sangue.  A Dra.  Leny Passos  Diretora do 

HEMOAM fez a seguinte apresentação: Na verdade a Fundação HEMOAM sempre 

funcionou atendendo tanto doenças benignas quanto malignas e até 2007, nós não 

tínhamos problemas graves, porque o CECON estava como Unidade de referência 

da  Região  Norte  e  nós  como  Unidade  isolada  de  quimioterapia,  então  nós 

conseguíamos executar as nossas tarefas sem muitas complicações. Além disso, 

nós atendemos as doenças benignas do sangue, as anemias aplásticas,  anemia 

falciforme,  as  hemoglobinopatias,  a  hemofilia  e  outras,  mas  como  o  que 

predominava muito forte era a parte Oncológica, nós íamos improvisando e levando. 

Ocorre que nós tivemos uma mudança na Legislação, ou seja, após a mudança da 

Legislação o CECON passou de Unidade 2 para Unidade 1 por não contemplar na 

nova Legislação todos os requisitos que essa Unidade exige e o HEMOAM passou 
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com o prazo de um (01) ano, ou ser uma Unidade de Oncologia completa ou ele 

seria descredenciado. Então nós achamos um caminho que seria conveniar com o 

CECON por 5 anos, mantendo essa Unidade de Quimioterapia isolada até que nós 

tivéssemos condições, não de ter outro Centro de Oncologia, mas ser UNACOM, 

como  está  previsto  na  nova  legislação  exclusivo  de  Hematologia.  O  CECON já 

recebe o paciente com o diagnóstico, então nós somos o intermediário entre aquilo 

que nós vamos mandar, muitas vezes vamos mandar porque é um tumor sólido e 

não fazemos,  mas temos uma demanda muito  grande para esse tipo de clínica-

médica ou clínica-pediátrica que faz o intermédio do diagnóstico final e por decisão 

do Gestor, por isso que nós estamos trazendo aqui, manteríamos as consultas e 

exames de Média Complexidade no diagnóstico diferencial para todo tipo de Câncer, 

então depois  desse termo de cooperação técnica,  nós conseguimos assegurar o 

recebimento  da  produção  de  quimioterapia  até  a  Unidade  do  Hospital  que  nós 

projetamos em 5 anos e entre o HEMOAM e o CECON, nós fizemos aqui um termo 

de interveniência através da SUSAM, esse Termo veio aqui para CIB na ocasião, o 

Dr.  Wilson Alecrim era o Secretário, e foi  aprovado pela CIB e foi  publicado no 

Diário  Oficial.  A  Dra. Leny  Passos  mostrou  nos  slides  fotos  da  estrutura  do 

HEMOAM, essa é situação topográfica atual, a parte de Hemoterapia, o Laboratório 

de Análise Clínica e onde É uma área bem restrita,  praticamente não tem muito 

espaço,  então  como  primeira  proposta  seria  construir  mais  dois  andares,  mas 

continuaríamos sem estacionamento, sem possibilidade de crescer mais, porque já 

tínhamos  crescido  tudo,  isso  aqui  nós  aumentaríamos,  teria  o  refeitório  e  sem 

atender  a  todas as especificações,  porque fica  muito  pequeno.  a  outra  proposta 

talvez  fosse  a  proposta  ideal,  mas  não  nos  pertence,  isso  é  motivo  de  outra 

reivindicação, que atrás temos essa área que não é ocupada do Hospital Eduardo 

Ribeiro, e nós aproveitaríamos desses fundos mil metros cavando com o segundo 

piso  nosso  e  nós  teríamos  então  possibilidades  de  atender  as  especificações, 

estacionamento  para  as  duas  áreas,  e  abriríamos  um  estacionamento  lateral  e 

faríamos  então  esse  hospital  com  esse  acréscimo  desse  terreno,  mas  na 
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impossibilidade disso, nós fizemos uma terceira proposta aqui você tem o HEMOAM, 

aqui  você  tem  o  Hospital  Psiquiátrico  e  aqui  você  tem  a  nossa  garagem  e 

almoxarifado, então a terceira proposta seria tirar a Hemoterapia daqui, construir um 

espaço  já  para  ela  e  deixar  essa  área  livre  para  se  trabalhar  apenas  com  a 

hematologia,  com o hospital.  Essa aqui  é a Lei  que dispõe da transformação da 

Fundação HEMOAM em Fundação Hospitalar,  foi  no dia  27 de agosto de 2009, 

publicada no Diário Oficial do dia 27 de 2009 está dando esse valor alto, porque 

estamos trabalhando com duas áreas na verdade, temos aqui, esses pontos forte 

para que serve o Hospital do Sangue, na parte de hematologia nós temos tradição 

em  tratar  os  doentes  com  leucemia  e  linfomas,  teremos  o  laboratório  de 

especialidade  que  já  existe,  por  exemplo,  nós  temos  o  HNA,  estamos  com  o 

laboratório Citogenético de marcadores celulares para leucemia e o diagnóstico das 

doenças de sangue.  Na parte  de  Hemoterapia,  nós temos a  ISO,  tem a terapia 

celular experimental com o Francisca Mendes, tem a doação de sangue e de medula 

óssea que de vez em quando vocês vêem por aí,  estamos trabalhando junto ao 

Ministério para trazer um banco de sangue de cordão para o Estado do Amazonas 

incorporando  tecnologia  de  PCR  em  tempo  real  para  HIV,  Hepatite  B  e  para 

doadores de sangue, junto com o Ministério da Saúde, então breve vamos estar 

fazendo as PCR em tempo real  para HIV e para Hepatite  B com kits que serão 

distribuídos para os Hemocentros, e oferecer a Alta Complexidade na Hematologia e 

na Hemoterapia, maior acesso aos portadores de doenças no sangue, identidade 

própria  e  incorporação  de  tecnologia,  e  na  hora  que  nós  conseguirmos  o 

financiamento para a construção e aprovação vem para CIB e para CES porque tem 

um questionário de demandas que tem que ser atendidas, porque é o Secretário de 

Saúde através da CIB que pede o Credenciamento, então viemos para começar a 

falar e as pessoas começarem a questionar o que acham que deve ser demandado 

para que nós possamos nos preparar para esse momento seguinte, no momento 

atual nós estamos trabalhando na busca da emenda parlamentar, nós temos duas 

emendas, prometidas se vai sair ou não, não sabemos, mas existe essa proposta 
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estamos confiantes e vamos estar trazendo depois para vocês com tudo estruturado 

para que o  Gestor  possa fazer  a  demanda diretamente  ao  cadastramento numa 

segunda fase. Estiveram presentes os membros José Jackson Gomes de Sousa, 
Ildnav Mangueira Trajano,  Radija Mary Costa de Melo Lopes,  Lubélia  Freire, 
Jesuína de J. Costa de Figueiredo, Jandira Pinheiro de Farias, Denise Machado 
dos Santos e Roberto Maia Bezerra.  O presente Resumo Executivo foi elaborada 

e digitada pela Agente Administrativo Marlene Correia Monteiro. 
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