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ATA DA 110ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 20 de junho 2012, às 15h20 horas, em segunda chamada, na sala de reuniões da Secretaria da 3 

Educação. 4 

Ordem do Dia: 5 

1 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD (ALCOOL E OUTRAS 6 

DROGAS). 7 

2 - APRESENTAÇÃO DO PAVISA – PLANO E AÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2012 / 2015. 8 

__________________________ 9 

1 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD (ALCOOL E OUTRAS 10 

DROGAS). 11 

Dr. Antonio Carlos deu início a reunião em segunda chamada, justificando que o motivo da 12 

convocação da extraordinária é devido à aproximação do período eleitoral, pois o Estado tem prazo 13 

para formalizar os projetos e cobra os municípios de última hora, o que está ocorrendo com o PAVISA 14 

e o CAPS AD, sendo necessária também a aprovação do COMUS. Em seguida, deu início a ordem 15 

do dia: 16 

Dr. Antonio passa a palavra para Dr. Ubirajara, mas antes complementa que já apresentou a 17 

proposta do CAPS AD ao Prefeito Ernane, informando que inicialmente o município arcará com os 18 

custos e posteriormente o Estado repassará verba. Dr. Ubirajara dá início a apresentação, 19 

agradecendo a colaboração da Srta. Isabela Pacola, que desde o início colabora com a implantação 20 

do CAPS AD. Explica o que é CAPS AD e salienta que São Sebastião tem a necessidade da 21 

implantação, pois 17% da população são dependentes químicos (12% álcool e 5% outras drogas). 22 

Explicitou que há dois tipos de CAPS AD: o direcionado para atendimentos a adultos e o atendimento 23 

para adolescentes maiores de doze anos, informou que foi autorizado pela DRS XVII – Taubaté o 24 

atendimento das duas categorias, porém deve ser realizada de forma intercalada: três vezes por 25 

semana atendimento adulto e duas vezes por semana atendimento para adolescentes. O CAPS AD 26 

funcionará na região central, no bairro Pontal da Cruz, para ficar próximo ao Hospital de Clínicas de 27 

São Sebastião, Pronto Socorro Central, Serviço Social e ONGs sociais. Alguns pacientes do CAPS I 28 

serão transferidos para o CAPS AD. A Conselheira Silvia pergunta o que será feito com os usuários 29 

que estão nas ruas da cidade “jogados” totalmente drogados. Dr. Ubirajara responde que o CAPS AD 30 

dará assistência a essa clientela durante o horário de funcionamento da unidade, mas não tem 31 

condições de recolher para moradia. Continua descrevendo a composição dos funcionários, frisando 32 

que o farmacêutico tem que permanecer no CAPS AD em período integral. A Conselheira Maria 33 

Evelina pergunta se haverá integração com as ONG’s e associações como o Amor Exigente, 34 

Alcoólicos Anônimos, etc. Dr. Ubirajara diz que sim. Dr. Antonio diz que provavelmente o CAPS AD 35 

se transformará em referência a outras instituições tais como: Poder Judiciário, secretaria de 36 

Educação, Conselho Tutelar, e outros órgãos, mesmo não sendo este o objetivo do momento. Alega 37 

que o CAPS AD deverá futuramente, ao estar estruturado, articular o restante da sociedade para 38 

compor uma rede de atenção ao drogadito. A conselheira Kênia acrescenta que a Associação dos 39 

Alcoólicos Anônimos atende pacientes enviados pelo Poder Judiciário como medidas punitivas, que 40 

conseguem tratar o vício, mas não mudam o comportamento, o que acabam acarretando numa 41 

recaída no vício. Portanto a implantação do CAPS AD auxiliará no tratamento comportamental desses 42 

pacientes. Dr. Ubirajara diz que atualmente temos dois núcleos de apoio, um no Centro de Saúde 43 

que será transferido para o CAPS AD e outro na Costa Sul, que permanecerá. O CAPS AD terá um 44 

custo inicial de R$ 82 mil reais mensais, porém aproveitará recursos já existentes, sendo o impacto de 45 

custeio mensal da ordem de R$ 45.728,00. Foi informado também da previsão de captação de 46 

recursos do Ministério da Saúde, de R$ 50.000,00 para equipamentos/investimento e 47 

aproximadamente R$ 58.000,00 de faturamento/mês, que só começará a ser repassado depois de 48 

três meses após a implantação da unidade. A conselheira Kênia salienta que atualmente a 49 
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preocupação maior é com a doença instalada, sugere que seja iniciado o pensamento de educação 50 

para prevenção tornando-se necessária a implantação de rede de apoio para auxilio nesse sentido. 51 

Dr. Ubirajara esclarece que o CAPS AD não tem característica de prevenção, já trata do problema 52 

instalado. É uma unidade de terapia mista onde homens e mulheres vão receber o mesmo 53 

atendimento, a única diferenciação será com relação aos atendimentos dos adolescentes. 54 

Conselheira Viviane lembra que o CAPS AD já foi aprovado na 4ª e 5ª Conferência Municipal de 55 

Saúde e está no Plano Anual de Saúde. Dr. Antonio colocou a proposta apresentada em votação, 56 

sendo aprovada por unanimidade. A Conselheira Silvia propõe que quando a reunião do COMUS 57 

não for específica para tratar de algum assunto, poderá versar sobre assuntos temáticos.  58 

2 - APRESENTAÇÃO DO PAVISA – PLANO E AÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2012 / 2015; 59 

2.1 – Sra. Elizabeth justifica que o Estado  60 

não tinha pressa da aprovação do PAVISA – Plano de Ação em Vigilância Sanitária, e no dia 11 de 61 

junho enviaram um e-mail informando que a Secretaria tinha que encaminhar o PAVISA até 25 de 62 

junho com a aprovação do COMUS. O PAVISA vigorará no quadriênio de 2012 a 2015. O Estado 63 

envia as planilhas e o Município pactua. Sra. Elizabeth explica cada uma das planilhas pactuadas. 64 

Após indagações e esclarecimentos, o PAVISA foi aprovado por unanimidade. 65 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 

Após alguns comentários, Dr. Antonio encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 67 

presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.  68 

Ata elaborada por        Daniela dos Santos Chagas, servidora pública, representante da 69 

Administração e presidida pela Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.  70 

São Sebastião, 20 de junho de 2012. 71 
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