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ATA DA 156ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 26 de novembro de 2019, em segunda chamada, com início às 15h e 30 m e término 3 

às 16h e 28m. 4 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.  5 

Pauta: Apresentação do Plano de Contingência às Arboviroses (Dengue, Chikungunya e 6 

Zika Vírus) – 2019-2020:  7 

Iniciada a reunião a Presidente do Conselho, Sra. Isabel saudou os presentes, informando que 8 

seria pauta única, em razão de se tratar de Reunião Extraordinária. Explicou que a chamada 9 

para realização da reunião em pauta se deu em decorrência da solicitação da GVE XXVII – 10 

Caraguatatuba para que o Plano seja aprovado e assinado até o dia 28/11/19, sendo assim 11 

solicitado pelo Departamento de Vigilância em Saúde ao COMUS. Lembrou que o Plano foi 12 

enviado por e-mail para apreciação dos conselheiros. Em seguida, passou-se a ordem do dia. 13 

1) Plano de Contingência às Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika Vírus): Sr. Maurílio 14 

de Castro Bianchi, Chefe de Divisão da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde deu 15 

início a apresentação em tela informando que 2019 foi um ano epidêmico e que a situação deve 16 

se repetir no próximo ano. Informou que participaram de inúmeras reuniões com a equipe do 17 

Estado antes da elaboração do referido Plano e que agora necessitam da apreciação do 18 

Conselho de Saúde para encaminhamento às estâncias superiores. Disse ainda que além da 19 

resolução emitida pelo COMUS, também será emitida uma portaria municipal para compromisso 20 

da gestão com a execução do plano. Informou que com o objetivo de reestruturação das 21 

equipes, adquiriram um novo veículo (tipo Van) com 21 lugares que já está em campo com os 22 

agentes, possibilitando a acomodação de mais agentes no trabalho diário. Disse que também já 23 

deram início a informatização do setor, com cursos e treinamentos de capacitação efetuados 24 

pela SUCEN, treinamento ocorrido dia 25/11, na Secretaria de Saúde. Salientou que hoje 25 

mesmo a equipe de agentes já saiu em campo com utilização dos tablets, sendo possível efetuar 26 

as vistorias nos imóveis, compilar os dados no Sistema próprio da SUCEN e envio ao Ministério 27 

da Saúde. Explicou que com esse método os dados contabilizados são enviados 28 

simultaneamente sem possibilidade de ser burlado, pois atuam por meio de GPS. Sr. Edwil 29 

Bernardi Piva, biólogo, funcionário efetivo, informou que trabalha diretamente com os 30 

funcionários Agentes de Endemias e atua com análise de risco e geoprocessamento, sendo uma 31 

parte mais técnica do serviço, a Vigilância Entomológica e Vigilância Viral. Explicou que estuda a 32 

relação “Aedes x Vírus x Região e como tudo se encaixa, traçando um plano para envio dos 33 

agentes trabalharem com mais eficiência. Informou que de acordo com determinação da SUCEN 34 

dividem o município em 5(cinco) áreas, sendo a 1ª área que vai do Jaraguá até o Pontal da Cruz, 35 

a 2ª área Praia Deserta até Barequeçaba, a 3ª área do Guaecá até Maresias, 4ª área de 36 

Boiçucanga até praia da Baleia e a 5ª área vai de Barra do Say até Boraceia. Disse que o índice 37 

de infestação predial e estimado trimestralmente por área acometida, sendo classificada com 38 

maior índice a área da Região Central/Topolândia em outubro de 2019, porém todas as áreas 39 

apresentam a presença do vetor da dengue. Na sequência, apresentou o Aedes Albopictus, 40 

mosquito que possui uma preferência por áreas de mata, regiões mais arborizadas. Disse que 41 

este tipo também tem a característica de ser transmissor das mesmas doenças. Sr. Maurílio 42 

apresentou o condensado sobre o número de casos por bairro – Costa Norte a Maresias, no qual 43 

apresentou um elevado salto no índice de casos positivos. Respondendo à Conselheira Dirceia, 44 

explicou que vários são os fatores para este salto, sendo um deles o vínculo epidemiológico que 45 

ocorreu a partir de 300 casos positivos laboratorialmente, onde somente com a suspeita clínica 46 

de um caso de dengue já se pode fazer a sua confirmação não necessitando de exame 47 
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especifico. Em seguida, Sr. Edwil apresentou registros gráficos mapeando os bairros que 48 

apresentaram maior índice de infestação e suas respectivas estimativas. Informou que os casos 49 

sintomáticos somam em média 18% da população, sendo assim acreditam que os demais 82% 50 

são assintomáticos ou seus sintomas são tão brandos que a pessoa não procura o serviço de 51 

saúde. A partir desta prerrogativa, efetuou uma regra de três para calcular na porcentagem de 52 

100% da população. Disse que as legendas na cor azul no gráfico apresentado, demonstram os 53 

bairros mais acometidos por indivíduos sintomáticos, sendo estes: Maresias, Canto do Mar, 54 

Jaraguá, Enseada, Bairro São Francisco, Itatinga e Topo. Costa norte somando mais de 100 55 

casos, Bairro São Francisco/Morro do Abrigo somando mais de 600 casos e Topo quase 1.300 56 

casos. Sra. Dirceia perguntou sobre as marinas. Sr. Maurílio lembrou que o bairro do Pontal foi 57 

responsável por número elevado de incidência de criadouros, vasos de plantas, copinhos de 58 

água, marinas. Sr. Edwil disse que o bairro de São Francisco também teve número elevado de 59 

criadouro em residências. Disse que com o mapeamento viral conseguem rastrear os locais com 60 

maior incidência. Sra. Dirceia perguntou se estão colocando armadilhas. Sr. Edwil respondeu 61 

que não. Sr. Maurílio chamou a atenção para estimativa da epidemia prevista para a região, 62 

salientou que estamos em situação de ALERTA. Sr. Edwil em resposta a Sra. Dirceia informou 63 

que estão em contato com a Fiocruz para implantação dos mosquitos com Wolbachia (Método 64 

que consiste na liberação do AEDES com o microorganismo Wolbachia na natureza, reduzindo a 65 

sua capacidade de transmissão da doença. Disse que esteve na FIOCRUZ e já iniciaram uma 66 

conversa que já está bem desenvolvida. Salientou que apesar de São Sebastião do Brasil 67 

vivenciar uma epidemia, o Estado de São Paulo não teve epidemia como um todo, tiveram no 68 

nordeste de São Paulo, acometendo entre tantas, as cidades de São Carlos, Araraquara, 69 

Ribeirão Preto, Bauru, Marilia, São José do Rio Preto, Araçatuba, por exemplo, porém a região 70 

Sudeste do Estado de São Paulo: (Sorocaba, São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba não 71 

tiveram epidemia. Explicou que as pessoas dessas regiões visitam o litoral e deixam o vírus no 72 

município. Informou que este ano já existe um ALERTA emitido pelo CVE de possível epidemia 73 

na região sudeste do estado, justamente a população que mais visita o litoral norte. O município 74 

já está atento para esta estimativa e já está se preparando para atuar em ações especificas. 75 

Com relação à Costa Sul, salientou que Juquehy foi o bairro que mais teve casos positivos este 76 

ano, apresentando quase 161 casos, Maresias com 88 casos e Boiçucanga 112 casos. Sra. 77 

Dirceia perguntou se o resultado das estatísticas é manipulado. Sr. Maurilio disse que os dados 78 

são públicos e podem ser acompanhados diariamente por qualquer munícipe, inclusive o 79 

COMUS. Disse que com a epidemia instalada o foco passa a ser a Assistência ao paciente, 80 

reorganizando a assistência médica, conduzindo ao um novo fluxo de atendimento e viabilizando 81 

mais leitos de hidratação e pontos para realização de exames. Sr. Edwil explicou que organizam 82 

várias alternativas para contornar a situação, sendo uma delas a nebulização veicular depois do 83 

mapeamento das regiões mais contaminadas. Explicou que o inseticida tem ação direta somente 84 

para o mosquito e não tem persistência no ambiente. Sr. Edwil informou que o inseticida vem 85 

direto da SUCEN e sua utilização segue padrão estadual, nacional e internacional.  Sr. Maurilio 86 

disse que existe um Comitê Nacional que se reúne especificamente para regular o uso do 87 

inseticida, verificando qual a melhor concentração, já que os inseticidas de uso caseiro (vendido 88 

no varejo) já não surtem efeito nos vetores. Disse que mesmo diante dos estudos com relação 89 

ao inseticida, o seu uso não deve ser de forma indiscriminada. Na sequência, discorreu sobre o 90 

quadro de número de casos por 10.000 habitantes e suas variações. Salientou que dados 91 

epidemiológicos apontam para a vinda de uma epidemia de arboviroses para a região, 92 

considerando que sua chegada sempre se dá em decorrência do lapso de ausência de 93 
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epidemia, média de dois a três anos. Disse que mesmo diante de toda informação, de 94 

planejamento da Vigilância, a ocorrência da epidemia será inevitável se não houver o 95 

comprometimento da população e demais setores da sociedade em conjunto com o poder 96 

público. O período estimado para o aumento dos números de casos é para quinze dias depois 97 

do carnaval (média de 15 dias). Sra. Dirceia perguntou se as escolas estão sendo trabalhadas 98 

neste sentido. Sr. Maurílio informou que estão com trabalho educativo nas escolas desde o 99 

início do ano, com envolvimento das diretoras. Em seguida, explicou como se dá a variação dos 100 

vetores com relação a mudança de estação (verão/inverno). Sr. Edwil lembrou que no mês de 101 

maio houve uma falta geral de inseticida no Brasil (problemas com o fornecedor Bayer e 102 

Ministério da Saúde), situação que até o presente momento ainda não foi regularizada. Sr. 103 

Maurílio informou que nas 4 últimas semanas, o município apresentou uma média de 4 casos 104 

positivos por semana. Com relação a Vigilância Viral, na suspeita emitem a notificação, 105 

executam vistoria, acionam equipe de bloqueio, paciente acompanhado na unidade de saúde, 106 

realização de exames (sorologias + hemograma). Sra. Dirceia perguntou se o Município de 107 

Caraguá é avisado quando dos casos positivos dos residentes em Caraguatatuba. Sr. Maurílio 108 

respondeu que sim. Em seguida, discorreu sobre o papel da Assistência Básica Específica e 109 

suas responsabilidades, disse que a Unidade de Estratégia da Família tem papel fundamental 110 

neste tipo de atendimento, pois o paciente deve ser acompanhado em seus resultados de 111 

exames, principalmente o hemograma. Sr. Carlos, Fundação de Saúde, fez a observação de 112 

que 1º exame nem sempre dá positivo e o paciente não retorna mais, prejudicando a pesquisa. 113 

Sra. Isabel perguntou sobre o raio da ação determinado pela equipe para fazer o bloqueio. Sr. 114 

Maurílio respondeu que o raio é de 150 metros para bloqueio. Sr. Carlos levantou a questão de 115 

que o paciente infectado não enxerga a importância de usar repelente. Sr. Edwil disse que é 116 

preciso utilizar inseticida nas residências como controle auxiliar, pois esta prática diminui o risco 117 

de ser picado. Respondendo ao Sr. Douglas, informou que a fêmea do mosquito tem hábitos 118 

diurnos, das 5h até 19h, porém não anula o risco de ser picado a noite. Sra. Viviane Snodgrass 119 

perguntou qual o tempo de transmissibilidade da pessoa infectada. Sr. Maurílio informou que 120 

são 5 (cinco) dias.  Em seguida, apresentou o quadro de unidades que serão referência para o 121 

atendimento e procedimento de reidratação, sendo estas: Costa Norte: UBS da Enseada, No 122 

Centro: UBS Topo e na Costa Sul: PA de Boiçucanga e PSF de Juquehy II, com horários até as 123 

21 horas. Salientou que no período de epidemia, o município adotará ações com relação à 124 

Assistência, com promoção de horários de atendimentos diferenciados e estendidos, bem como 125 

a utilização de dispositivos móveis para suprir as necessidades do munícipe. Por último 126 

apresentou o croqui para uso de container que será alugado para atendimento dos pacientes no 127 

período de epidemia, caso necessário, com as fases de atendimento (enfermagem/médico). 128 

Concluindo, informou que além da apreciação do COMUS com emissão de resolução, o prefeito 129 

também emite portaria para instituição das ações do Plano. Sra. Isabel, presidente do COMUS, 130 

agradeceu a apresentação do Departamento de Vigilância e em seguida, colocou o Plano de 131 

Contingência para as Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika Vírus) em votação da 132 

Plenária, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas 133 

todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e assinada pelos presentes. 134 

Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Isabel Cristina do 135 

Nascimento Oliveira. São Sebastião, 26 de novembro de 2019. 136 
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