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ATA DA 183ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. DATA: 23 fevereiro de 2022, com início às 15 horas e 20 2 

minutos, primeira chamada, término às 15 horas e 35 minutos. LOCAL: Sala do COMUS, 3 

modalidade presencial e online.  4 

Sra. Claudia Prudente, presidente do COMUS, deu início à reunião discorrendo sobre os 5 

trâmites regimentais que norteiam a reunião em pauta. Disse para não deixarem a sala de 6 

reunião sem que a presidente ou dirigente da mesa dê o fechamento oficial da reunião. Lembrou 7 

que a reunião é gravada para fins de elaboração de atas. Citou, conforme a lei 13709/2018 – 8 

LGPD – lei geral de proteção de dados pessoais. Em seguida, citou as regras para 9 

apresentação, questionamentos e votação, sendo que estes deverão passar pela mesa diretora 10 

e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre o item de pauta. Informou que cada conselheiro 11 

terá 3 minutos para intervenção, conforme Regimento Interno e que a próxima reunião ordinária 12 

será dia 15/03/2022. Salientou que toda a documentação expedida e recebida fica na sala do 13 

COMUS à disposição Para consulta. Ressaltou que essa é a melhor maneira de se inteirar sobre 14 

os trabalhos das comissões e do Conselho em geral, podendo assim verificar quais medidas 15 

foram tomadas em relação aos temas discutidos. Lembrou ainda que ao constatar alguma 16 

inconformidade que não possa ser resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o Conselho 17 

emitirá um ofício à autoridade competente para que as providências cabíveis sejam tomadas. 18 

Disse que o Conselho é um órgão colegiado com funções deliberativas, normativas, 19 

fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não temos poder de decidir e executar qualquer tipo de 20 

ação que não seja em plenária, pois esta sim é soberana. Explicou que depois de remeter às 21 

informações aos órgãos competentes, o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer outros 22 

desdobramentos partirão do órgão específico.  23 

ORDEM DO DIA:  24 

1- SISPACTO 2022 25 

Sra. Laysa, diretora do Departamento de Planejamento em Saúde – DEPLAN, iniciou a 26 

apresentação explicando que o SISPACTO é um instrumento de gestão de pactuação dos 27 

Municípios com o Estado, e do Estado com o Ministério da Saúde que visam a redução de 28 

índices de saúde. Seriam vinte e três (23) indicadores de saúde, a serem pactuados e enviados 29 

para o DigiSUS. Informou que os índices seriam encaminhados nas Prestações de Contas para 30 

ciência dos Conselheiros e no final do ano apresentado no Relatório Anual de Gestão - RAG. - 31 

Primeiro indicador - Taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos pelo conjunto das quatro 32 

principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 33 

crônicas), em 2021 o município registrou cento e nove (109) óbitos prematuros, onde a meta 34 

estipulada era de cento e treze (113) óbitos. Pactuação para 2022: cento e nove (109) óbitos 35 

prematuros. Algumas ações foram planejadas para atingir e/ou reduzir o índice. - Indicador dois 36 

- Proporção de óbitos em idade fértil de (10 a 49 anos) investigados, em 2021 o resultado foi de 37 

100% investigados. Pactuação para 2022: 100% de investigação. - Indicador três - Proporção 38 

de registro de óbitos com causa básica definida, em 2021 o município registrou 45% dos óbitos 39 

com causa básica definida. Pactuação para 2022 de que pelo menos 65% dos óbitos terem 40 

causa básica definida na declaração de óbito. - Indicador quatro - Proporção de vacinas 41 

selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de 42 

idade, em 2021 foi obtido 100% do numero de vacinas com cobertura alcançada. Pactuação 43 

para 2022: 100% da cobertura vacinal. - Indicador cinco - Proporção de casos de doenças de 44 

notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até sessenta (60) dias após a 45 

notificação, em 2021 foi registrado 95% dos casos encerrados oportunamente. Pactuação para 46 

2022: 95%. - Indicador seis - Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados, 47 

em 2021 foram atingidos o total de 100% de proporção de cura de casos novos de hanseníase. 48 

Pactuação para 2022: 100%. - Indicador sete – não se aplica ao município pois são os casos de 49 

malária. - Indicador oito – Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano 50 
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de idade, em 2021 foram registrados 20 casos confirmados Pactuação para 2022: 20 casos. - 51 

Indicador nove – Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos, não houve registro 52 

de casos novos de AIDS em menores de 5 anos Pactuação para 2022: continuar sem casos. - 53 

Indicador dez – Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 54 

quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, em 2021 foi atingido 55 

100% da proporção das análises realizadas. Pactuação para 2022: 100%. - Indicador onze – 56 

Razão dos exames cito patológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população 57 

residente de determinado local e a população da mesma faixa etária, explicou que proporção da 58 

razão dos exames cito patológicos é calculada com o número total de exames realizados 59 

divididos pela quantidade de mulheres da mesma faixa etária e dividido por três. Em 2021 foi 60 

atingida a meta de 0,06% Pactuação para 2022: 0,06%. - Indicador doze – Razão de exames 61 

de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população 62 

residente de determinado local e população da mesma faixa etária, em 2021 foi registrado o total 63 

de 0,10%. Pactuação para 2022: 0,10%. - Indicador treze – Proporção de parto normal no SUS 64 

e na Saúde Suplementar, em 2021 foi registrado 51,33% de partos normais. Pactuação para 65 

2022:  atingir no mínimo 50%. - Indicador quatorze – Proporção de gravidez na adolescência 66 

entre faixas etárias de 10 a 19 anos, em 2021 atingiu a proporção de 11,22%. Pactuação para 67 

2022: 13%. - Indicador quinze – Taxa de mortalidade infantil, em 2021 foi de 12,85 Pactuação 68 

para 2022: 12%. - Indicador dezesseis – Número de óbitos maternos em determinado período 69 

e local de residência, em 2021foi registrado um caso. Pactuação para 2022: 0 casos. - Indicador 70 

dezessete - Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica em 2021 foram 71 

registrados 93,05% de cobertura populacional. Pactuação para 2022: 95%. - Indicador dezoito 72 

– Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa família, 73 

em 2021 foi registrado 70,96% de acompanhamento das condicionalidades de saúde do (PBF). 74 

Pactuação para 2022: no mínimo 75%. - Indicador dezenove – Cobertura populacional 75 

estimada de saúde bucal na atenção básica, em 2021 a cobertura populacional de saúde bucal 76 

foi de 93,05%. Pactuação para 2022: 95%. - Indicador vinte e um – Ações de matriciamento 77 

sistemático realizadas por CAPS com equipes da atenção básica, em 2021 não existem series 78 

históricas de ações de matriciamento do CAPS com a Atenção Básica. Pactuação para 2022: 79 

50% do início do matriciamento. - Indicador vinte e dois – Número de ciclos que atingiram 80 

mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial, em 2021 foram 81 

realizados dois ciclos totalizando 50% dos imóveis visitados pelos agentes de combate a 82 

endemias. Pactuação para 2022: dois ciclos de 50%. -  Indicador vinte e três – Proporção de 83 

preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravo relacionados ao trabalho, 84 

desde 2015 obtiveram 100% de preenchimento do campo de ocupação. Pactuação para 2022: 85 

100%. Encerrou sua apresentação informando que os indicadores são selecionados pelo 86 

Ministério da Saúde, e todos os Municípios e Estados pactuam sobre esses indicadores. Sra. 87 

Claudia disponibilizou momento pra solicitações de esclarecimentos e manifestações dos 88 

Conselheiros. Em seguida submeteu o SISPACTO 2022 a votação, sendo efetuada de forma 89 

nominal: 90 

Sra. Jacqueline Marinho Santos: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 91 

Sra. Fernanda Carolina S. L. Paluri Cunha: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 92 

Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santa: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 93 

Sra. Ana Maria Batelochi: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 94 

Sra. Claudia Prudente de S. Canhadas: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 95 

Sr. Edson Cardin Nogueira: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 96 

Sr. Leonel Nulman Szterling: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 97 

Sra. Viviane Moura Snodgrass: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 98 

Sra. Danila Carvalho de Santana Caruzzo: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 99 

Sra. Dirceia Arruda de Oliveira: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 100 

Sra. Alice Braz Rodrigues: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 101 
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Sr. João Batista Fernandes Filho: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 102 

Sr. Mônico Santos Silva: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 103 

Sr. André Luís Oliveira: votou pela aprovação do SISPACTO 2022; 104 

Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos, sendo 14 votos favoráveis à sua aprovação, 105 

resultando na Aprovação por unanimidade pela plenária do SISPACTO 2022. Nada mais 106 

havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será 107 

submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes. Ata 108 

elaborada por Renata de Melo Reinig e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. 109 

São Sebastião, 23 de fevereiro de 2022. 110 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 111 

Jacqueline Marinho Santos  

Laysa Christina P. do Nascimento  
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