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ATA DA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 28 de julho de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Ordem em do dia: 4 

1) Apresentação da Prestação de Contas do 2º Trimestre/2009: 5 

1.1) Sr. André apresentou os dados da execução orçamentária no período conforme planilha 6 

integrante desta ata. Detalhou o total aplicado pelo município, comparando-o com o mínimo 7 

devido e o total aplicado em saúde, que inclui recursos transferidos da União e Estado; a 8 

composição da despesa por natureza e a composição dos valores incluídos no item “outras 9 

despesas correntes”; explanou também sobre os percentuais aplicados por programas de saúde; 10 

os recursos humanos por cargo e por centro de custo. Informou que a inclusão dos funcionários 11 

do Hospital de Clínicas e Pró Saúde no gráfico se deve ao processo interventivo em vigência; 12 

Informou que a Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária analisou e 13 

aprovou todos os dados consignados no Resumo da Execução Orçamentária e Financeira. 14 

Informou ainda que a Comissão de Finanças reuniu-se por quatro vezes para analisar dados 15 

pormenorizados da execução orçamentária e ressaltou que qualquer membro do COMUS pode 16 

participar dessas reuniões. Não havendo questionamentos pelos conselheiros, foi dada a palavra 17 

ao conselheiro Antonio Carlos, que emitiu parecer favorável da Comissão de Finanças à 18 

aprovação da prestação de contas do 2º trimestre/2009, que colocada em votação, foi aprovada 19 

por unanimidade. 20 

______________________________________________________________________________ 21 

1.2) Vigilância Epidemiológica:  22 

Sra. Lidiomar, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, apresentou as ações 23 

desenvolvidas pelo setor no 2º trimestre/2009. Iniciou a apresentação destacando o número de 24 

casos detectados da dengue, informou que tiveram 108 casos positivos, sendo 102 casos 25 

autóctones e 6 casos importados. Disse que existem 08 casos aguardando o resultado de exame 26 

laboratorial para confirmação. Informou que tiveram um aumento de 15% no número de casos 27 

comparado ao ano passado. Explicou que isso ocorreu devido à necessidade de treinamento 28 

para integração desses funcionários ao serviço. Informou que os bairros de maior transmissão da 29 

doença foram os bairros de São Francisco, Pontal e Centro. Citou o aumento de 18% de 30 

residências vistoriadas, principalmente no bairro de Barra do Una, onde pôde contar com o apoio 31 

da conselheira Viviane e demais representantes de imobiliárias na promoção dessas visitas. 32 

Apresentou as atividades educativas desenvolvidas no bairro de São Francisco, junto às escolas 33 

e comunidade em geral. Realizaram um “arrastão” de fim de semana e conseguiram atingir um 34 

número considerável de residências visitadas, destacou que o bairro foi o mais atingido pelo foco 35 

da doença. Realizaram bloqueio contra criadouros, inspeção de caixas d’água e nebulizações. 36 

Em seguida citou o trabalho realizado em relação às marinas no bairro do Pontal e São 37 

Francisco, atendendo solicitação da SUCEN. Nesse trabalho, confirmou um índice de 73 % de 38 

criadouros de larvas de dengue dentro das embarcações. Elogiou o ótimo empenho das equipes 39 

na realização dos trabalhos, bem como a positividade dos resultados. Disse que ainda estão 40 

processando a compilação de dados. Informou que também realizaram trabalhos na área da 41 

Petrobrás e continuarão a realizar atividades preventivas objetivando evitar possíveis criadouros, 42 

disse que o monitoramento será mensal.  43 

______________________________________________________________________________ 44 

Sra. Rita de Cássia perguntou de que forma acontecerá o monitoramento desse trabalho. 45 

______________________________________________________________________________ 46 

Sra. Lidiomar explicou que realizaram um trabalho educativo junto às marinas visando evitar 47 
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possíveis focos de criadouros dentro das embarcações. Disse que as atividades educativas e 48 

fiscalizadoras prevalecerão e caso essas empresas não estejam cumprindo o esperado, 49 

acionarão a Vigilância Sanitária para notificação. 50 

______________________________________________________________________________ 51 

Sra. Dircéia perguntou se este trabalho será desenvolvido no porto. 52 

______________________________________________________________________________ 53 

Sra. Lidiomar explicou que estão caminhando ponto a ponto de forma a abranger todos os locais 54 

tidos como possíveis e consideráveis focos do mosquito. 55 

______________________________________________________________________________ 56 

A seguir explanou sobre a abrangência da vacinação em crianças e idosos, vacinando um 57 

número de 4350 pessoas no período. Disse que dentro da campanha de vacinação, alcançaram 58 

o esperado pela Secretaria da Saúde e ainda continuam vacinando. Em relação ao controle da 59 

gripe A (h1N1) informou que formaram uma Comissão Municipal de Controle da Gripe em maio 60 

de 2009 e que várias ações foram desenvolvidas para controle da doença. Providenciaram 61 

compra de EPIs (equipamentos de proteção individual) e efetuaram simulação de emergência em 62 

pronto socorro e hospital com êxito. Destacou a ótima integração dos profissionais envolvidos no 63 

processo. Salientou que estão em alerta aos sintomas inerentes à gripe e destacou a 64 

preocupação com início das aulas e as providências tomadas. Informou que após reunião com 65 

Dr. Capitani, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde e postura adotada pela Secretaria da 66 

Saúde do Estado, chegaram a seguinte conclusão: a proposta do adiamento do retorno às aulas, 67 

resultando no Decreto assinado pelo prefeito adiando o início das aulas para o dia 17-08-09. Em 68 

seguida disponibilizou a palavra para Dr. Capitani discorrer sobre o assunto. Dr. Capitani explicou 69 

detalhadamente o porquê do adiamento das aulas. Informou que após reunião com a Secretaria 70 

da Educação decidiram optar pelo adiamento considerando como base três argumentos: 1º) 71 

Retorno de férias das crianças das mais variadas regiões, cumprindo o período máximo de 72 

incubação (10 dias); 2º) Desaceleração da progressão da epidemia a partir de 10 de agosto, 73 

segundo visão dos epidemiologistas; 3º) Aumento da temperatura a partir desse período. Disse 74 

que essas argumentações foram muito importantes na elaboração da minuta de decreto. Esses 75 

argumentos foram pautados numa maior abrangência de segurança para a população. Salientou 76 

a questão das creches que não estavam envolvidas no adiamento do retorno às aulas. Dr. Aldo 77 

informou que estará providenciando a inclusão das creches no processo de adiamento das aulas. 78 

Dr. Capitani esclareceu que a conduta a ser adotada é a de se considerar toda gripe como gripe 79 

tipo A (H1N1), pelo menos a principio e que o mais importante nesse procedimento é a 80 

observação da evolução dos casos. Ressaltou que os seguintes sintomas a serem observados 81 

são: “febre alta, acima de 38º, dor muscular intensa, dor de garganta e tosse”. Informou que no 82 

dia 31/07/09, haverá um treinamento para o pessoal da Enfermagem e Médicos, visando 83 

subsidiar esses profissionais com esclarecimentos sobre a doença. O encontro será na FASS 84 

(Faculdade de São Sebastião), com duas sessões, às 9 e às 14 horas. A seguir, Sr. Antonio 85 

Carlos disponibilizou o momento para esclarecimentos. 86 

______________________________________________________________________________ 87 

Sra. Rita de Cássia sugeriu uma divulgação mais ampla, envolvendo outras secretarias e 88 

unidades, principalmente quanto ao retorno dessas crianças. Sugeriu como local a quadra 89 

coberta Faculdade de São Sebastião. 90 

______________________________________________________________________________ 91 

Sra. Lidiomar informou que farão uma divulgação mais ampla para tratar desse assunto com 92 

providências para cerimonial e local adequado para realização do evento. 93 

_____________________________________________________________________________ 94 
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Dando continuidade a apresentação, Sra. Lidiomar apresentou o gráfico demonstrativo da 95 

tuberculose, no período de 2006 a 2009. Salientou um aumento no número de casos em 96 

consequência do aumento da busca ativa. Destacou que o ano de 2009 foi proporcional ao ano 97 

de 2008. Salientou que houve cura na maioria dos casos. Esclareceu que o abandono do 98 

tratamento está intimamente ligado ao alcoolismo e que o aumento no número de cura deve-se à 99 

supervisão do tratamento. Destacou que investem na supervisão do tratamento e oferecem como 100 

incentivo uma cesta básica energética. Quanto a Zoonoses, realizarão vacinas anti-rábicas em 101 

agosto próximo. Apresentou o projeto de conscientização de posse responsável e abandono de 102 

animais e o projeto de castração – piloto na Costa Sul. 103 

______________________________________________________________________________ 104 

Sra. Dircéia lembrou que reivindicou esse serviço ano passado e solicitou divulgação abrangente 105 

quando iniciarem o serviço. 106 

______________________________________________________________________________ 107 

Por último, Sra. Lidiomar informou que a empresa Transcap ganhou o processo licitatório e o 108 

contrato foi renovado. 109 

______________________________________________________________________________ 110 

2) Assuntos Gerais; 111 

A- Sra. Márcia manifestou interesse em participar da Comissão Organizadora das Pré 112 

Conferências, não havendo manifestação contrária, aprovado por unanimidade. 113 

B- Sr. Antonio Carlos informou que a Sra. Cidinha estará participando do Seminário do Vale do 114 

Paraíba – preparatório para o 11º Congresso Paulista de Saúde Pública e apresentará a 115 

experiência do município com Educação Permanente. 116 

______________________________________________________________________________ 117 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 118 

presentes.  119 

Ata lavrada por:                                       Sra. Zenaide Momolo Vidal.  120 

São Sebastião, 28 de maio de 2009. 121 
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