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ATA DA 125ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 30 de junho de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.   4 

Dr. Antonio informou a pedido do Secretário de Saúde Sr. Urandy, o fechamento do Posto da Agência 5 

Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa), em São Sebastião. Salientou que os órgãos públicos como 6 

Câmara e Prefeitura se manifestaram contra esta postura. Disse do comprometimento a fiscalização 7 

sanitária no parque portuário de São Sebastião e que isso pode colocar em risco a saúde pública do 8 

município. Solicitou apoio dos conselheiros para oficializar o Ministério da Saúde em ativar novamente o 9 

posto da Anvisa em São Sebastião ratificando a solicitação da Câmara e Prefeitura Municipal. Aprovado 10 

por unanimidade.    11 

ORDEM DO DIA:  12 

1- Apresentação do Sispacto 2015; 13 

2- Apresentação Plano de Ação de Vigilância Sanitária – PAVISA. 14 

1- Apresentação do Sispacto 2015: 15 

1.1 Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – 2015: Sra. Cidinha informou que os 16 

dados consolidados estão no DATASUS – Departamento de Informática do SUS. Passou-se apresentação 17 

e explicando os índices pactuados conforme segue: 18 

Diretriz 1 – Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo 19 

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção 20 

básica e da atenção especializada. Objetivo 1.1 – utilização de mecanismos que propiciem a ampliação 21 

do acesso da atenção básica. Indicadores: nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5 e nº 6. (meta 2015). Objetivo 1.2 – 22 

Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 23 

atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da atenção especializada, 24 

nº 7, nº 8, nº 9, nº 10 e nº 11.  25 

Diretriz 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades 26 

de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-27 

socorrros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção. Objetivo 2.1 – Implementação 28 

da Rede de Atenção às Urgências. Indicadores: nº 12, nº 13, nº 14, nº 15 e nº 16. 29 

Diretriz 3- Promoção da Atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da “Rede 30 

Cegonha”, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. Objetivo 3.1 – Fortalecer e 31 

ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo 32 

de útero, nº 18 e nº 19. Objetivo 3.2 – Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para 33 

garantir acesso, acolhimento e resolutividade. Indicadores: nº 20, nº 21, nº 22, nº 23, nº 24, nº 25, nº 26, nº 34 

27 e nº 28. 35 

Diretriz 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de 36 

crack e outras drogas. Objetivo 4.1 – Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de 37 

forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais. Indicador nº 38 

29. 39 

Diretriz 5 - Garantia da Atenção integral da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com 40 

estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. Objetivo 5.1 – 41 

Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas mediante qualificação da 42 

gestão e das redes de atenção. Indicador: nº 30. 43 

Diretriz 7 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e 44 

vigilância em saúde. Objetivo 7.1 – Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. Indicadores: nº 35, nº 45 

36, nº 37, nº 38, nº 39, nº 40, nº 41, nº 42, nº 43, nº 44, nº 45, nº 46, nº 47, nº 48, nº 49, nº 51 e nº 52. 46 

Objetivo 7.2 – Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e 47 

redução das desigualdades sociais com ênfase no Programa de aceleração do crescimento. Indicador: nº 48 

53. 49 

Diretriz 8- Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Objetivo 8.1 – Ampliar a implantação 50 

do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus) e do envio do conjunto de dados por 51 

meio do serviço WebService como estratégia para o fortalecimento do sistema de gestão da Assistência 52 
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Farmacêutica no SUS. Indicador: nº 54. Objetivo 8.2 – Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica 53 

nos municípios com população em extrema pobreza. Indicador: nº 55. Objetivo 8.3 – Fortalecer a 54 

assistência farmacêutica por meio da inspeção nas linhas de fabricação de medicamentos, que inclui 55 

todas as operações envolvidas no preparo de determinado medicamento desde a aquisição de materiais, 56 

produção, controle de qualidade, liberação, estocagem, expedição de produtos terminados e os controles 57 

relacionados, instalações físicas e equipamentos, procedimentos, sistema da garantia da qualidade. 58 

Indicador: nº 56.  59 

Diretriz 11 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização 60 

das relações do trabalho dos profissionais de saúde. Objetivo 11.1 – Investir em qualificação e fixação de 61 

profissionais para o SUS. Indicadores: nº 57, nº 58, nº 59 e nº 60. Objetivo 11.2 – Investir em qualificação 62 

e fixação de profissionais para o SUS. Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera 63 

pública na Região de Saúde. Indicador: nº 61. Objetivo 11.3 – Investir em qualificação e fixação de 64 

profissionais para o SUS. Estabelecer espaços de negociação permanente entre trabalhadores e gestores 65 

da saúde na Região de Saúde. Indicador: nº 62. 66 

Diretriz 12 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com 67 

centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e 68 

financiamento estável. Objetivo 12.1 – Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, 69 

lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, 70 

educadores populares com o SUS. Indicadores: nº 63 e nº 64. 71 

Diretriz 13 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e 72 

eficiência para o SUS. Objetivo 13.1 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de 73 

ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. Indicadores: nº 65, nº 66 e nº 67. Sr. Puríssimo 74 

questionou o fluxo de agendamento de cirurgias, consultas e exames médicos. Sra. Cidinha explicou 75 

sucintamente o fluxo de agendamentos, conforme questionado pelo Sr. Puríssimo. Dr. Antonio propôs 76 

discutir este assunto em reunião oportuna. Colocou em votação o Sispacto/ 2015. Aprovado por 77 

unanimidade.  78 

2- Apresentação Plano de Ação de Vigilância Sanitária – PAVISA: Sr. Georgia farmacêutica 79 

sanitarista e atual chefe do Departamento de Vigilância Sanitária apresentou as metas do PAVISA para o 80 

ano de 2015. Disse que se mantiveram conforme acordado no Plano Municipal para o quadriênio 2012-81 

2015. Sr. Puríssimo questionou quem faz a avaliação da água para consumo do município. Sra. Georgia 82 

explicou que a Vigilância Sanitária faz parte do Pró-Água (Programa de Avaliação da Qualidade da 83 

água/consumo humano) do estado de São Paulo que está pareada com as metas do Governo Federal 84 

pelo SISÁGUA/Ministério da Saúde. Disse que são coletadas amostras de água semanalmente dos 85 

sistemas de tratamento de água, para consumo humano das Estações de tratamento da Água – ETA’s da 86 

Sabesp e dos sistemas coletivos alternativos instalados no município, mantendo histórico da qualidade de 87 

água periódico do município. Informou quem faz a análise das amostras é o Instituto Adolfo Lutz. Salientou 88 

que a água do nosso município é de qualidade. Depois de atendidos os questionamentos. Dr. Antonio 89 

colocou para votação o PAVISA. Aprovado por unanimidade.       90 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 91 

presentes. A reunião teve início às 16 horas e 20 minutos, com término às 18 horas.  92 
Ata elaborada por                                    Mirane Souza de Freitas e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. 93 

São Sebastião, 30 de junho de 2015.  94 
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