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ATA DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 25 de fevereiro de 2021, com início às 14 horas e 22 minutos, em segunda 3 

chamada, término às 16 horas e 16 minutos. 4 

LOCAL: SINDSERV- Sindicato dos Trabalhadores Municipais de São Sebastião - SP.  5 

Modalidade: Presencial para Conselheiros, com transmissão pelo Face book para a 6 

população.  7 

Sra. Claudia deu início a sessão plenária lembrando que ao constatar alguma inconformidade 8 

que não possa ser resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o Conselho deve emitir ofício 9 

à autoridade competente para que as providências cabíveis sejam tomadas e que este Conselho 10 

é um órgão colegiado com funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, assim 11 

sendo não tem o poder de decidir e executar qualquer tipo de ação. Informou que depois de 12 

remeter questões aos órgãos competentes, o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer 13 

outros desdobramentos partirão do órgão específico. Em seguida apresentou o funcionário 14 

Lucas que dará suporte técnico de informática à Secretaria de Saúde e consequentemente ao 15 

COMUS. Agradeceu a sua presença e apoio à Reunião em pauta. A seguir passou a Ordem do 16 

Dia. 17 

1- Apresentação do SISPACTO – 2021 – Pactuação Interfederativa de Indicadores: Sra. 18 

Laysa Pires agradeceu a presença dos membros conselheiros e participantes presentes e 19 

informou que esta é a segunda reunião extraordinária da semana, marcando o início dos 20 

trabalhos da Secretaria de Saúde para o ano que se inicia e que neste ano, especificamente, 21 

elaborarão as metas para o Plano Municipal de Saúde. Em seguida, informou que apresentará 22 

as metas e pactuação para o ano de 2021. Explicou que o SISPACTO é um instrumento de 23 

gestão na qual metas são pactuadas referentes aos indicadores padronizados pelo Ministério da 24 

Saúde a serem cumpridos pelo Município para o exercício de 2021. Informou que são 23 25 

indicadores e que os conselheiros poderão acessar por meio do site do DATASUS e que as 26 

metas apresentadas servem de base para o Gestor e Comunidade conhecerem a situação atual 27 

do Município, objetivando traçar metas voltadas para a melhoria da Saúde. Discorreu sobre a 28 

legislação vigente, sendo esta o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que estabelece em 29 

seu artigo 19 que compete a Comissão Intergestores Bipartite pactuar as etapas do processo e 30 

os prazos do planejamento municipal em consonância com o planejamento estadual, Portaria 31 

GM/MS nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece as diretrizes para o processo de 32 

planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), Resolução da Comissão 33 

Intergestores Tripartite – CIT nº 8, de 24/11/2016, que dispõe sobre o processo de pactuação 34 

interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, relacionados a prioridades nacionais 35 

em saúde e a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo – CIB/SP em sua 306ª 36 

Reunião, realizada em 19/11/2020 aprova as orientações para a nova Pactuação Interfederativa 37 

de Indicadores – 2021, composta pelos municípios, pelas regiões de saúde e pelo estado. 38 

Informou que a Secretaria faz a apresentação para o Conselho Municipal de Saúde, com envio 39 

posterior à Diretoria Regional de Saúde que formulará os dados apresentados da região e 40 

enviará para o Estado que também formulará as suas metas e enviará para o Ministério da 41 

Saúde. Indicador I - Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 42 

principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 43 

respiratórias crônicas): Sra. Laysa discorreu sobre a série histórica do Município que 44 

compreende de 2016 a 2020 com a média de 113 óbitos prematuros (de 30 a 69 anos), com 45 

Meta Pactuada para 2021 de 113.  Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 46 

2021: 1) Fortalecer as linhas de cuidado; 2) Manter e implementar grupos para diabéticos e 47 

hipertensos em todas as ESF’s com agenda semanal de atividades (metodologia de roda de 48 

conversa); 3) Promover auto cuidado apoiado; 4) Implementar a ferramenta: Projeto Singular 49 

Terapêutico com gestão de caso para os pacientes de maior risco; 5) Promover incentivo para a 50 
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prática de atividade física; 6) Continuar promovendo busca ativa no território e nas campanhas; 51 

7) Rearticular a integração da Atenção Básica com as demais áreas de atenção a Saúde. 52 

Indicador 2 – Proporção de óbitos em idade fértil (10 a 49 anos) investigados: discorreu 53 

sobre  série histórica que compreende de 2016 a 2019, o município teve a média de 100% de 54 

óbitos investigados. Em 2020 tivemos média de 73,33 % devido à pandemia, pela primeira vez 55 

nos últimos cinco anos os dados não foram atingidos, com meta pactuada para 2021 de 100%. 56 

Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 2021: 1) Manter na rotina das equipes 57 

das ESF’s ações de planejamento familiar; 2) Manter as ações do comitê municipal de 58 

mortalidade materna infantil e investigar 100% dos casos de óbitos materno infantil; 3) Manter 59 

agendamento oportuno dos exames de imagem de acompanhamento da gestação; 4) Manter o 60 

atendimento das consultas de pré-natal nas ESF’s; 5) Garantir a qualidade das investigações 61 

realizadas nas ESF´s, respeitando prazo estabelecido; 6) Treinar os profissionais para a 62 

identificação de dados nos prontuários, orientando sobre a importância da pesquisa de 63 

informações sobre a situação obstétrica das mulheres e sensibilizados quanto a importância do 64 

trabalho. Indicador 3 – Proporção de registros de óbitos com causa básica definida: 65 

discorreu sobre a série histórica que compreende de 2015 a 2019, o município teve a média de 66 

93,40% de registros de óbitos com causa básica definida. No ano de 2020 houve alteração na 67 

definição do indicador 3, foram incluídos novos CIDs para definição de causa básica indefinida, 68 

por isso verificamos que este ano a nossa proporção de registro de óbitos com causa básica 69 

definida caiu para 68.48%, com metas pactuadas para 2021 de 65%. Em seguida discorreu 70 

sobre as Ações planejadas para 2021: Manter a Capacitação dos médicos da Fundação de 71 

Saúde Pública e do HCSS no preenchimento das declarações de óbito (educação permanente).  72 

Conselheiro Douglas perguntou quais são os CID’S incluídos nas novas e referidas metas de 73 

inserção. Enfermeira Karine informou que os referidos CID’s não estão relacionados com a 74 

COVID-1º e explicou que alguns códigos têm causa básica indefinida (ex. paciente faleceu de 75 

parada cárdio respiratória – explicou que esta não é uma definição da causa do óbito e sim uma 76 

consequência). E que neste ano incluíram nestes indicadores o Garbage Codes – Painel de 77 

Monitoramento da Mortalidade por Causas Básicas Inespecíficas ou Incompletas, explicou que 78 

esta série de informações exige do médico um preenchimento mais detalhado no preenchimento 79 

do documento. E caso o paciente seja portador de alguma outra patologia de base, esta deverá 80 

constar da documentação referida, objetivando melhorar as informações sobre a causa morte e 81 

que este indicador se refere a todas as doenças. Sra. Maria Angela explicou que o objetivo é a 82 

melhoria da transparência para elucidar a causa morte, eliminando a subjetividade. Indicador 4 83 

– Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças 84 

menores de dois anos de idade: discorreu sobre a serie histórica de 2016 a 2020 obtivemos 85 

100% o número de vacinas com cobertura alcançada, com meta pactuada para 2021 de 100%. 86 

Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 2021: 1) Manter a sala de vacina aberta 87 

todo horário de funcionamento da unidade; 2) Manter busca ativa dos faltosos através das visitas 88 

domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde; 3) Garantir alimentação de dados de 89 

imunização ESUS e SIPNI. E estabelecer obrigatoriedade da apresentação da carteirinha de 90 

vacinação em todas as consultas; 4) Registrar 100% das doses de vacinas aplicadas pelas 91 

equipes de ESF’s no sistema de informação de imunobiológicos; 5) Manter educação continuada 92 

no calendário vacinal; 6) Manter monitoramento das coberturas vacinais e capacitação das 93 

equipes das ESF’s. Indicador 5 – Proporção de casos de doenças de notificação 94 

compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação: discorreu sobre 95 

série histórica do ano de 2017 a 2019 foi de 83,78% de DNCI encerradas oportunamente, com 96 

meta pactuada de 92%. Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 2021: 1) 97 

Identificar e acompanhar até o encerramento oportuno todos os casos de DNCI; 2) Realizar 98 

busca ativa de faltosos; 3) Manter educação continuada no calendário vacinal; 4) Aperfeiçoar a 99 

utilização do sistema de informação de imunobiológicos; 5) Capacitar os profissionais de saúde 100 

em investigação, manter contato com laboratório para liberação do exame em tempo oportuno, 101 
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conferir as notificações enviadas pelas unidades. Indicador 6 – Proporção de cura de casos 102 

novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes: discorreu sobre  série 103 

histórica de 2016 a 2020 foi de 100% de proporção de cura de casos novos de hanseníase, com 104 

meta pactuada para 2021 de 100%. Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 105 

2021: 1) Capacitação de Atenção Básica para diagnóstico precoce incluindo os ACS´s; 2) 106 

Manter o ambulatório como referência de acompanhamento dos casos; 3) Realizar no mínimo 107 

duas campanhas por ano para a ampla divulgação dos sinais e sintomas da doença; 4) Realizar 108 

busca ativa para a identificação de novos casos. Indicador 7 – Número de casos autóctones 109 

de malária (indicador específico): não discorreu sobre série histórica e nem metas porque este 110 

indicador não aplica para o Município. Indicador 8 – Número de casos novos de Sífilis 111 

Congênita em menores de um ano de idade: esclareceu que a epidemia e o enfrentamento da 112 

sífilis constitui um desafio nacional e no município observamos um incremento de casos, 113 

alcançando 27 casos no ano de 2017 e em 2019 aumentando para 35 casos confirmados. Já em 114 

2020 com algumas ações de enfrentamento implementadas, esse número reduziu para 9 casos. 115 

A série histórica de 2016 a 2020 tem média de 21 casos de sífilis congênita em menores de 1 116 

ano de idade, com meta pactuada para 2021 de 21. Em seguida discorreu sobre as Ações 117 

planejadas para 2021: 1) Efetivar a implantação do protocolo de enfrentamento de sífilis; 2) 118 

Manter educação continuada de médicos e enfermeiros de toda rede de saúde; 3) Investigar os 119 

casos em que foram efetivos o protocolo e acompanhamento ainda permanece positivo 120 

(investigar armazenamento dos medicamentos e análise do laboratório); 4) Manter a garantia ao 121 

Pré-Natal; 5) Manter a notificação; 6) Manter busca ativa de gestantes faltosas. Indicador 9 – 122 

Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos: discorreu sobre séria histórica que 123 

compreende os anos de 2016 a 2020, somente no ano de 2017 houve ocorrência de caso de 124 

AIDS no município, com meta pactuada para 2021 de 0. Em seguida discorreu sobre as Ações 125 

planejadas para 2021: 1) Manter o acompanhamento dos casos de suspeita e manter ações de 126 

prevenção; 2) Manter a garantia ao Pré-Natal; 3) Manter a notificação; 4) Manter busca ativa de 127 

gestantes faltosas; 5) Manter garantia ao acesso e ao tratamento anti-retroviral e monitoramento 128 

da Gestante. Indicador 10 – Proporção de análises realizadas em amostras de água para 129 

consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez: 130 

discorreu sobre a série histórica que compreende de 2017 a 2019, o município teve uma 131 

proporção de análises realizadas de 79,17%.  Sendo que o ano de 2020 superou em 89%, com 132 

meta pactuada para 2021 de100%. Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 133 

2021: 1) Garantir coleta total das amostras preconizadas; 2) Capacitar profissionais que realizam 134 

a coleta. Indicador 11 – Razão de exames citopatológicos do cólo do útero em mulheres de 135 

25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa 136 

etária: discorreu sobre série histórica que compreende de 2016 a 2019, o município teve uma 137 

razão de exames citopatlógicos de 0,50%. Em 2020 o serviço foi suspenso em razão da 138 

pandemia e retornou por volta de setembro do referido ano, com meta pactuada para 2021 de 139 

0,50. Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 2021: 1) Promover o acesso aos 140 

exames preventivos para o câncer do colo de útero da população feminina na faixa etária entre 141 

25 a 64 anos; 2) Realizar campanhas de sensibilização; 3) Realizar busca ativa no território 142 

através dos Agentes Comunitários de Saúde; 4) Capacitar os profissionais quanto aos registros 143 

e produção das coletas; 5) Avaliar periodicamente os registros que alimentam o sistema. 144 

Indicador 12 – Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres 145 

de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa 146 

etária: discorreu sobre série histórica de realização anual de mamografia compreendendo os 147 

anos de 2016 a 2020 é de 1.107 exames/ano, com meta Pactuada para 2021 de 0,06 (razão 148 

de população). 0,06 (razão de população). Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas 149 

para 2021: 1- Manter o acesso de exames de mamografia; 2- Promover a adesão ao exame por 150 

meio de campanhas de sensibilização. Indicador 13 – Proporção de parto normal no SUS e 151 

na Saúde Suplementar, discorreu sobre série histórica que compreende de 2015 a 2020, o 152 
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município teve a média de 46,21% de partos normais. A Organização Mundial de Saúde 153 

recomenda a taxa de 85% de pontos normais, com meta pactuada de 47%.  Em seguida 154 

discorreu sobre as Ações planejadas para 2021: 1) Sensibilizar as gestantes quanto aos 155 

benefícios do parto normal nas consultas de pré-natal e por meio de visitas domiciliares 156 

realizadas pelos ACS’s; 2) Implementar ações voltadas a Primeiríssima Infância na Atenção 157 

Básica; 3) Implantar e/ou Implementar o grupo de Famílias Grávidas nas ESF’s. Indicador 14 – 158 

Proporção de gravidez na adolescência entre faixas etárias 10 a 19 anos, discorreu sobre 159 

série histórica que compreende de 2016 a 2020, o município teve a média de 13,02%, com meta 160 

pactuada para 2021 de 13%. Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 2021: 1) 161 

Implantar projetos de educação sexual e prevenção da gravidez na adolescência; 2) 162 

Sensibilização dos adolescentes ao uso dos preservativos masculinos e femininos, visando não 163 

só a prevenção da gravidez na adolescência como também a prevenção das DST’s; 3) Facilitar o 164 

acesso ao uso de preservativos; 4) Monitorar o número de adolescentes gravidas na faixa etária 165 

de 10 a 19 anos. Indicador 15 – Taxa de mortalidade infantil, discorreu sobre série histórica 166 

que compreende os anos de 2016 a 2020 o município manteve a média de 14% de taxa de 167 

mortalidade infantil, com meta pactuada de 12%. Em seguida discorreu sobre as Ações 168 

planejadas para 2021: 1) Manter fluxo para gestação de alto risco; 2) Implementar alta 169 

responsável; 3) Capacitar os profissionais que atendem nas salas de partos e unidades 170 

neonatais em reanimação neonatal, conforme legislação vigente; 4) Garantir consulta de 171 

puerpério na primeira semana de vida; 5) Garantir o acompanhamento de 0 a 2 anos no 172 

esquema de vacinação, conforme Programa Nacional de Imunização; 6) Acompanhar as 173 

crianças com desnutrição; 7) Implantar as ações pactuadas pelo comitê de Prevenção de 174 

Mortalidade Materno Infantil. Indicador 16 – Número de óbitos maternos em determinado 175 

período e local de residência, informou que a série histórica, obteve apenas um caso em 2015. 176 

Na série histórica do município não obtivemos nenhum caso entre 2016 e 2020, com meta 177 

pactuada para 2021 de 0. Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 2021: 1) 178 

Manter fluxo para gestação de alto risco; 2) Garantir o acompanhamento do puerpério; 3) 179 

Implementar ações propostas pelo Comitê Municipal de Vigilância ao óbito Materno Infantil; 4) 180 

Manter assistência prestada no Pré-natal e maternidade Indicador 17 – cobertura 181 

populacional estimada pelas equipes de atenção básica: discorreu sobre a série histórica do 182 

município no período de 2016 a 2020 tem a média de 87,12% de cobertura populacional 183 

estimada pelas equipes de atenção básica, com meta pactuada para 2021 de 91,5%. Em 184 

seguida discorreu sore as Ações planejadas para 2021: 1) Implantação do Prontuário 185 

Eletrônico do Paciente; 2) Manter a territorialização atualizada com seus respectivos mapas das 186 

micro áreas; 3) Regularização do quadro de ACS’s; 4) Ampliação do acesso dos usuários aos 187 

cuidados na USF´s; 5) Garantir o acompanhamento populacional por meio de visitas 188 

domiciliares. Indicador 19 – cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção 189 

básica: informou que compreendem os anos de 2016 a 2020 temos a média de 84,51% de 190 

cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica. A série histórica do 191 

município apresenta crescente melhoria com a incorporação do profissional dentista na equipe 192 

de saúde da família, com meta pactuada pra 2021 de 95%. Em seguida discorreu sobre as 193 

Ações planejadas para 2021: 1) Manutenção das equipes que estão ativas; 2) Garantir 194 

introdução de ESB sempre que aumentar equipes de ESF’s. Sra. Ana Maria informou a Sra. 195 

Laysa a falta do indicador nº 20 na apresentação em pauta. Sra. Laysa explicou que o referido 196 

indicador não se aplica ao Município. Dando continuidade, passou para o Indicador 21 – ações 197 

de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de atenção básica: 198 

informou que não existe série histórica de ações de matriciamento, com meta pactuada de 199 

50%. Em seguida discorreu sobre as Ações planejadas para 2021: 1) Garantir equipe mínima 200 

de saúde mental através de contratações (concurso público e outros possíveis); 2) Ampliar 201 

interação entre Atenção básica e CAPS; 3) Habilitar mais uma unidade de CAPS AD. Indicador 202 

22 – número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados 203 
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para controle vetorial: informou que em 2020 o município realizou 1 ciclo, atingindo cobertura 204 

de 25%., com meta pactuada para 2021 de 2 ciclos (50%). Em seguida discorreu sobre as 205 

Ações planejadas para 2021: 1) Promover integração dos agentes de combate a endemias 206 

com os agentes comunitários de saúde nas ações de campo nos territórios e micro áreas; 2) 207 

Realizar campanhas de educação para a população. Indicador 23 – Proporção de 208 

preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao 209 

trabalho: informou que desde o ano de 2015, sempre obtivemos 100% de preenchimento do 210 

campo ocupação, com meta pactuada para 2021 de 100%. Em seguida discorreu sobre as 211 

Ações planejadas para 2021: Capacitar profissionais para o correto preenchimento das 212 

notificações de acidente de trabalho (educação permanente). Ao final da apresentação, reforçou 213 

a informação que dos 23 indicadores apresentados, dois não se aplicam ao Município, sendo os 214 

de número 07 e 20. Em seguida disponibilizou o momento para esclarecimentos de dúvidas da 215 

plenária. Sra. Angélica Zago explicou que o Ministério de Saúde disponibiliza um Manual para 216 

atuar como referência para os Municípios e que neste já não consta o Indicador de número 20, 217 

talvez por não pertencer à Saúde. Sugeriu a Sra. Laysa que disponibilize um manual para o 218 

COMUS. Sr. Douglas perguntou quem fornece o referido Manual apresentado, sendo 219 

respondido pela Sra. Angélica Zago que os Manuais são fornecidos pelo Estado. Sr. Douglas 220 

concluiu sua linha de entendimento afirmando que o Estado envia o Manual para os Municípios e 221 

estes estabelecem suas metas e ações, porém perguntou por que as metas não fixadas em 222 

100%, pois crê que o Município tem que estabelecer metas altas. Em seguida, sugeriu que nos 223 

casos de pacientes com Hanseníase pudessem ter direito às anistias fiscais de Imposto de 224 

Renda. E com relação às questões de nexo causal deveriam ter metas sempre maiores e que 225 

nos casos das Ações Planejadas, com relação às vacinas deveriam ser revistas com relação à 226 

suspensão de benefícios. Sr. Paulo Henrique explicou que as questões da saúde não impactam 227 

nas questões tributárias, disse que estas caem no orçamento do plano geral. Sra. Claudia 228 

explicou que com relação às vacinas já existem posturas compulsórias, principalmente nos 229 

casos de matriculas escolares, salvo os casos especificamente justificados com comprovação. 230 

Sra. Angélica explicou que de acordo com orientações contidas no referido Manual enviado pelo 231 

Estado, os Municípios não podem inserir 100% de algumas metas, sem que estas sigam a 232 

fórmula especifica para cada indicador. Explicou que as metas são calculadas com base na série 233 

histórica dos últimos cinco anos contendo (número populacional, doenças ocorridas e outros) e 234 

que só pactuam metas possíveis de serem executadas. Já com relação à sugestão de se 235 

pactuar 100% de todas as metas, disse não ser possível em decorrência do explicitado acima. 236 

Sra. Fernanda Paluri salientou a complexidade de se fixar as metas, pois depende de estudo 237 

individual de cada indicador. Sra. Angélica citou um exemplo muito positivo para ser lembrado, 238 

dados referentes à Sífilis, pois o Estado vem enfrentado problemas sérios neste sentido e o 239 

Município de São Sebastião conseguiu reduzir o indicador de 27 casos para 9 casos, devido ao 240 

trabalho muito bem feito e dedicado de uma profissional especificamente para esta meta e que 241 

este é o principal objetivo da Atenção Básica, buscar melhores indicadores para o Município. 242 

Sra. Karine explicou ao Sr. Douglas que a sugestão referente aos benefícios para os pacientes 243 

com Hanseníase, explicou que tais propostas não impactam no cumprimento das metas, porém 244 

toda informação que possa trazer benefícios para o paciente deverá estar intrínseca no processo 245 

de assistência. Sra. Claudia constatou não haver mais dúvidas e em seguida submeteu o 246 

SISPACTO - 2021 a votação, participando presencialmente os conselheiros que assinam a lista 247 

de presença respectiva, com votação pela Aprovação por unanimidade da plenária.  248 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 249 

será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes 250 

(presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 251 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  252 

São Sebastião, 25 de fevereiro de 2021. 253 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 254 
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Viviane Moura Snodgrass  Douglas Alberto Braga   

Angela Júlia Recchia Thomaz  Miguel Borges de Campos Filho  

Mônico Santos Silva  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Tayná Cruz Souza de Araújo  **************************************** ************ 
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