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ATA DA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 26 de julho de 2011, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Sra. Ana Cristina deu início a reunião agradecendo a participação dos usuários presentes e 4 

demais conselheiros. Em seguida, passou-se a ordem do dia.  5 

 6 

Ordem do Dia: 7 

1- Apresentação da Prestação de Contas do 2º Trimestre:  8 

Sra. Cidinha, SESAU, informou que o Município de São Sebastião está habilitado no novo 9 

modelo de gestão plena. A seguir, discorreu sobre as unidades cadastradas no SCNES sobre 10 

gestão Municipal. Apresentou os instrumentos de gestão e programas de saúde detalhadamente 11 

por unidade. Informou que a unidade de Cambury agora contempla atendimento do CIAMA e 12 

teve seu primeiro atendimento voltado para as ações referente ao aleitamento materno. Destacou 13 

que os casos de dieta enteral são fruto do trabalho das equipes dos ESFs. Questionada pela Sra. 14 

Silvia Galhardo sobre o atendimento da mulher que sofre violência informou que a Dra. Shirley 15 

consolida os dados junto a Vigilância Epidemiológica. Explicou que a violência deve ser 16 

notificada, já morte por violência gera um processo e não entra nesse consolidado. O Comitê de 17 

Mortalidade Infantil investigará a causa morte da mãe e da criança, caso a decorrência da morte 18 

seja referente ao parto. Dra. Márcia, Conselheira e membro do COMVIV, informou que o número 19 

de notificações efetuadas no Pronto Socorro em decorrência da violência sofrida pela mulher 20 

ainda é insuficiente. Disse que o Comitê estará agendando nova reunião com a unidade. Sra. 21 

Kênia perguntou se a exposição ao exame mamografia causa prejuízos para quem o realiza. 22 

Dra. Bete, Coordenadora do ESF, explicou que o exame de controle não é suficiente para causar 23 

danos a saúde e o critério idade e densidade mamária sempre é levado em consideração. Foram 24 

levantados questionamentos referentes ao número de atendimentos em fisioterapia. Dr. Aldo 25 

explicou que existe uma demanda reprimida devido à prioridade de atendimentos aos pacientes 26 

com sequelas e pacientes neurológicos, explicou que estes casos têm prioridade e seu 27 

atendimento é de periodicidade contínua e em longo prazo.  28 

1.1- Apresentação da Estratégia de Saúde da Família:  29 

Dra. Bete, Coordenadora Estratégia de Saúde da Família - ESF, informou que os dados estão 30 

consolidados no SIAB – referente ao período de janeiro a maio/2011 e a prestação de contas 31 

será apresentada neste formato. Considerou que ações de saúde não fluem de forma isolada, 32 

explicou que os setores trabalham interligados, fazendo com que a ação de um interfira no outro. 33 

Comentou as variações ocorridas devido ao período de férias e mudança de organização, 34 

explicou que neste último mês retomaram as atividades, resultando num número maior de 35 

consultas realizadas. Em seguida, apresentou o consolidado gráfico discorrendo sobre o total de 36 

consultas realizadas, por faixa etária e especialidades. Sra. Silvia Galhardo perguntou quais 37 

seriam as unidades responsáveis para diagnósticos de sorologias. Dra. Bete informou que o 38 

diagnóstico pode ter origem em qualquer unidade de saúde, porém o seu controle e tratamento 39 

são concentrados no CEMIN, unidade com equipe preparada para assistir o paciente 40 

plenamente. Destacou as seguintes prioridades consideradas pelas equipes dos ESFs, UBSs e 41 

rede como um todo: consultas de pré natal em todo seguimento, puericultura, saúde da mulher e 42 

do idoso. Disse que a média de consultas se manteve e que todo trabalho desenvolvido é 43 

pautado no olhar especial das equipes dedicado a esses atendimentos em especial. Em seguida, 44 

apresentou o tipo e número de procedimentos realizados no período, momento onde foi 45 

levantada a questão do aumento percentual do número de consultas no mês de março 46 

comparado aos demais. Dra. Bete considerou que a variação não tem relação especifica com o 47 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata 101ª extr 26-07-11 prest. de contas 2º tri-2011- Apres. Rel. Com. SUS – Pág. 2 de 5. 

trabalho das unidades da ESF, considerou que este aumento, deve-se ao conjunto de vários 48 

fatores, como por exemplo, evasão nos meses janeiro e fevereiro, retomada de ações das 49 

equipes, realização de campanhas voltadas para saúde da mulher e agora saúde do homem, 50 

bem como a mudança no olhar da equipe melhorando da qualidade do serviço. Considerou que 51 

essas ações contribuem para um número maior de usuários às unidades de saúde, elevando a 52 

demanda de rotina. Por último discorreu sobre procedimentos realizados e visitas domiciliares 53 

efetuadas pelas Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros, Médicos, Agentes de Saúde e 54 

Dentistas.  55 

1.2- Apresentação do Departamento de Vigilância em Saúde:  56 

Considerando o período de férias da Sra. Bay, as ações realizadas pelo departamento foram 57 

apresentadas pela Dra. Bete que destacou o trabalho desenvolvido como fundamental na 58 

Secretaria da Saúde, explicou que o setor organiza e supervisiona os dados colhidos retornando-59 

os com um olhar critico das ações realizadas. Em seguida, discorreu sobre o número de 60 

cadastros efetuados, alvarás concedidos e vistorias realizadas no período. Em relação à 61 

distribuição de casos de dengue no município de são Sebastião, apresentou o número de casos 62 

suspeitos, casos positivos, casos negativos e aguardando resultados. Destacou os seguintes 63 

bairros com maior transmissão da doença: Morro do Abrigo, Canto do Mar, Itatinga e Enseada. 64 

Com relação à campanha de vacinação contra a gripe, informou que houve Cobertura de 79,73% 65 

referente aos casos de prevenção. Apresentou as atividades desenvolvidas pelo IEC – 66 

Informação, Educação e Comunicação, atividades de arrastão, bloqueios, controle criadouros, 67 

ponto estratégicos, nebulizações, atividades em imóveis especiais, telagens, pesquisas de 68 

armadilhas e Programas de combate a Tuberculose e Hanseníase. Apresentou o fluxo de 69 

Controle de Zoonoses e atividades desenvolvidas no período. Dr. Aldo informou que a 70 

suspensão da campanha de vacinação antirrábica poderá se repetir este ano também, devido a 71 

problemas ligados na fabricação e distribuição dos lotes por parte do Ministério da Saúde. Com 72 

relação à campanha de vacinação contra a gripe, informou que houve Cobertura de 79,73% nos 73 

casos de prevenção.  74 

1.3- Resumo da execução orçamentária e financeira: 75 

Sr. André Fontes informou que a Comissão de Finanças teve dificuldades para realizar um 76 

número de reuniões suficientes para análise de toda a documentação apresentada pela SESAU, 77 

portanto parte da documentação complementar deverá ser analisada no próximo trimestre. 78 

Apresentou os dados constantes no Resumo da Execução Orçamentária e Financeira, parte 79 

integrante desta ata. Citou ainda, dados da evolução da receita arrecadada desde o início do 80 

ano, em comparação com o previsto para o exercício. Sr. André questionado pela Sra. Silvia 81 

sobre o valor aplicado pelo Município na receita da Saúde, disse que o valor está em torno de 82 

34%, explicou que a análise deste percentual é anual, com oscilação considerável dependendo 83 

da arrecadação no período. 84 

1.4- Parecer da Comissão de Finanças – COFIN: 85 

Dr. Adilson manifestou o parecer favorável da Comissão à aprovação da prestação de contas do 86 

período, ficando pendentes de análise os processos licitatórios, relatórios de aplicação dos 87 

recursos repassados a Irmandade/Intervenção, Instituto ACQUA e APS - Associação dos 88 

Profissionais de Saúde. Ressaltou que a administração atual do hospital melhorou 89 

consideravelmente depois do processo interventivo. Sra. Silvia Galhardo questionou a situação 90 

atual das contas do Instituto ACQUA e pagamento dos funcionários. Dr. Aldo explicou que o 91 

dinheiro foi depositado e depende da liberação judicial. Sr. André Fontes informou que o 92 

Prefeito criou uma comissão para analisar todas as contas do Instituto e nesses últimos meses, 93 

considerando a questão judicial, juntamente ao processo administrativo, na qual a análise geral 94 
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de todos os meses, constatou pendências que ainda não foram analisadas pela COFIN. Por 95 

último, Sr. André informou que a Secretaria está à disposição do COMUS, com intuito de evitar a 96 

paralisação do acompanhamento dos trabalhos de análise e, caso o COMUS queira enviar 97 

membros para complementação dos trabalhos, estes serão bem vindos. Sra. Ana Cristina 98 

convidou a COFIN para uma reunião, meia hora antes da reunião ordinária do COMUS do mês 99 

de agosto/11. Colocado em votação, o parecer da COFIN referente à Prestação de Contas 100 

do 2º Trimestre/11, aprovado por unanimidade. 101 

1.5- Sr. André informou sobre o Termo Aditivo nº. 01/2010 – Projeto Verão, que houve a 102 

restituição dos recursos ao Estado considerando que quando do seu recebimento, não foi 103 

possível sua execução por meio do Termo de Parceria então mantido com o Instituto Sollus, 104 

OSCIP que atuava na operacionalização dos serviços de urgência e emergência. A SESAU 105 

solicitou à Secretaria de Estado que fosse alterada a natureza da despesa para aquisição de 106 

material de consumo, porém não houve autorização para mudanças no Plano de Trabalho do 107 

Termo Aditivo. Sra. Rita de Cássia ponderou que embora não concorde com a ocorrência, não 108 

cabe deliberação, mas sim apenas dar conhecimento ao COMUS, entendimento acatado pelos 109 

presentes. O total restituído foi de R$ 145.909,09; Foi informado ainda da realização de 110 

Audiência Pública na Câmara Municipal amanhã, dia 27/07, às 10:00 horas. Colocado em 111 

votação a não execução da aplicação do Termo Aditivo 01/2010 – Projeto Verão, aprovada, 112 

por unanimidade. 113 

1-6- Outros dados apresentados: 114 

Auditorias concluídas ou iniciadas no período e dados da Divisão de Ouvidoria da Saúde. 115 

2- Apresentação do Relatório da Comissão de Avaliação do Sistema Único de Saúde – 116 

SUS: 117 

Sra. Ana Cristina apresentou os membros integrantes da referida Comissão e informou que 118 

foram visitadas as unidades de saúde do Município com exceção das terceirizadas ECORAD, 119 

Laboratório Itapema e Oftalmo Laser, disse que estas serão visitadas nos próximos 15 dias. Em 120 

seguida informou o recebimento do relatório da referida comissão, discorrendo detalhadamente 121 

por unidade, sobre as necessidades apontadas. Ao término, a presidente do COMUS informou 122 

que disponibilizará cópia do relatório ao Secretário da Saúde e solicitou manifestação na próxima 123 

reunião ordinária do Conselho. Dr. Aldo destacou diversos critérios como responsável pelas 124 

necessidades apontadas e em relação à falta de medicamento considerou ser eventual. Quanto à 125 

manutenção dos prédios das unidades de saúde, longe de fazer comparações, disse que a 126 

situação está bem melhor no momento e que estas situações são constantes e independem 127 

desta ou de outras administrações. Por último, agradeceu o trabalho da Comissão e disse que 128 

este levantamento será repassado ao diretor de unidades com intuito de melhorar a assistência 129 

ao usuário, porém esclareceu que o sistema não está inoperante e não foge a responsabilidade 130 

de assumir que existam alguns problemas, porém não concorda com a forma da manifestação 131 

levando a parecer que a Saúde em São Sebastião está um caos. Concluindo, Sra. Ana Cristina 132 

destacou como ponto relevante e prioritário do trabalho apresentado, a falta de alguns 133 

medicamentos por longo período, aproximadamente sete meses. Considerou que a partir do 134 

momento que o Conselho toma conhecimento dessas ocorrências, deve se posicionar, pois 135 

correm o risco de responder legalmente. Dr. Aldo solicitou tempo hábil para justificativas 136 

referentes às constatações levantas pela Comissão. Dr. Barboni teceu esclarecimentos sobre os 137 

problemas elencados no PA de Boiçucanga referente à caixa d’água, disse que já foi 138 

providenciada a visita de um engenheiro/eletricista para solucionar de forma eficaz tal problema, 139 

já com relação à falta de funcionários, providenciarão estudo junto ao COREN, quanto à 140 

padronização com relação ao número exigido de profissional de Enfermagem e número de leitos. 141 
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Sr. Puríssimo disse que o COMUS tem responsabilidades e obrigação de verificar e fiscalizar as 142 

ações que envolvem as questões de saúde do município. Ponderou que, como usuário, além de 143 

efetuar elogios também tem criticas a serem feitas. Solicitou atenção imediata para atendimento 144 

das necessidades dos usuários do serviço SUS, principalmente, aos pacientes que realizam 145 

consultas fora do município. Por último, elogiou a atenção e eficácia do trabalho da Sra. Adriana, 146 

responsável pelo serviço social da SESAU. Dr. Aldo explicou que dentro do serviço social existe 147 

uma triagem e dentro das possibilidades, procuram satisfazer o usuário da melhor forma 148 

possível. Sra. Cidinha informou que a situação dos usuários que dependem dos carros de 149 

viagem, tem suas necessidades avaliadas de forma humanizada com avaliação de menor 150 

exposição possível para o paciente. Sra. Ângela apresentou as seguintes necessidades do posto 151 

de saúde do seu bairro – Barra do Say: má conservação dos prontuários médicos, falta de 152 

limpeza da caixa d’água, falta de manutenção elétrica e materiais de limpeza e de 153 

procedimentos. Dr. Ubirajara elogiou a competência da equipe de médicos e serviço social do 154 

hospital no atendimento prestado a um a um paciente queimado por descarga elétrica. O 155 

paciente teve que ser transferido para hospital de referencia de queimados e lá elogiaram os 156 

primeiros atendimentos dispensados ao paciente, consideraram o atendimento correto e eficaz. 157 

Sr. Márcio Tenório considerou que esse “feed back” comentado pelo Dr. Ubirajara é muito 158 

importante no reconhecimento do envolvimento e comprometimento de toda equipe de 159 

funcionários do hospital. 160 

3- Assuntos Gerais: 161 

3.1- Sra. Ana Cristina informou que o COMUS recebeu hoje a relação de bens de patrimônio, 162 

doações e aquisições da Irmandade Coração de Jesus, no período de 09 de julho de 2010 a 25 163 

de julho de 2011. Em seguida disponibilizou o documento a COFIN para análise.  164 

3-2- Sra. Ana Cristina parabenizou os membros do COMUS que participaram do Encontro de 165 

Conselheiros promovido pela Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo nos dias 166 

21 e 22 de junho de 2011, na 1ª Oficina Estadual, Dr. Adilson, Dra. Márcia e Sra. Maria Evelina. 167 

3.3- Sra. Rita de Cássia Simioni disponibilizou convite ao COMUS referente à III conferencia 168 

Municipal de Assistência Social a ser realizada no Município de São Sebastião dividida em três 169 

etapas, Costa Norte (01/08/11), Costa Sul (03/08/11) e Centro (05/08/11). Nada mais havendo a 170 

tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata 171 

elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos, responsável Administrativa do COMUS e presidida pela 172 

Sra. Ana Cristina R. Soares. São Sebastião, 26 de julho de 2011. 173 

 174 

   LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 175 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  176 

Aldo Pedro Conelian Junior  Gustavo Barboni de Freitas  

Rogéria dos Santos  Solange Cristina C. Toledo  

Ubirajara Nascimento  Isilda Aparecida R. Giudice  

Maria Aparecida P. Piedade  Adilson Ferreira de Moraes  

Elias Cecílio Neto  Ana Cristina R. Soares  

Silvia Galhardo Bazynski  Viviane Moura Snodgrass  

Dirceia Arruda de Oliveira  Rita de Cássia do N. Simioni  

Kênia Braga Barbosa  Marilda Pool de Almeida  

Marcia de Souza G. Ferreira  Angela Maria da Silva  

Maria Evelina Pereira Faria  ***************************************** **************** 
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