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Inicia-se ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião como segue: 1 

REUNIÃO PLENÁRIA Nº 185ª     
  

TIPO: (  ) ordinária       (X ) extraordinária         

DATA: 26/04/2022 
 

MODALIDADE: (X) presencial      (  ) online  (  ) mista 

LOCAL: Sala do COMUS/SESAU 
 

  

ASSUNTOS DA PAUTA: 
1) Apresentação e deliberação das 
diretrizes para a III Conferência 
Estadual de Saúde Mental. 

SOLICITADO POR: 
Nome: Secretaria da Saúde     
  

 
Segmento: Governo 
 

ATA DA 185ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 2 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. DATA: 26 fevereiro de 2022, com início após o termino da 184 ª 3 

Reunião Extraordinária, primeira chamada, término às 16 horas e 58 minutos. LOCAL: Sala do 4 

COMUS, modalidade presencial. Sra. Laysa, presidente do COMUS, deu início à reunião 5 

discorrendo sobre os trâmites regimentais que norteia a reunião em pauta. Disse para não 6 

deixarem a sala de reunião sem que a presidente ou dirigente da mesa dê o fechamento oficial 7 

da reunião. Lembrou que a reunião é gravada para fins de elaboração de atas. Citou, conforme a 8 

lei 13709/2018 – LGPD – lei geral de proteção de dados pessoais. Conforme a Resolução nº 435 9 

de 10 de maio de 2012, as funções, como membro do Conselho de Saúde são consideradas de 10 

relevância pública, sendo assim fica garantida a dispensa do trabalho sem prejuízos para o 11 

conselheiro. para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o 12 

conselho de saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das 13 

reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.  Em seguida, citou as 14 

regras para apresentação, questionamentos e votação, sendo que estes deverão passar pela 15 

mesa diretora e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre o item de pauta. Informou que cada 16 

conselheiro terá 3 minutos para intervenção, conforme Regimento Interno e que a próxima 17 

reunião ordinária será dia 10/05/2022.  18 

ORDEM DO DIA:  19 

1- Apresentação e deliberação das diretrizes para a III conferência Estadual de Saúde 20 

Mental. 21 

Sra. Carla Brasil, diretora do Departamento de Políticas Públicas, apresentou-se como 22 

psicóloga de formação. Informou que além de conselheira do COMUS, também está no 23 

Conselho Municipal sobre drogas. Informou que o Departamento de Políticas Públicas trabalha 24 

as ações do município, os equipamentos e os serviços em parceria com a Fundação de Saúde 25 

Pública de São Sebastião – FSPSS. Explanou sobre seu trabalho aos conselheiros dentro do 26 

Departamento em especial citou a questão da saúde mental. Informou que o ano passado iniciou 27 

uma discussão entre Ministério da Saúde juntamente com o Estado em realizar a 5ª Conferência 28 

Nacional de Saúde Mental, trazendo datas e regimento para que os municípios se mobilizassem 29 

com as suas Pré Conferências e Conferências. Justificou que devido ao tempo curto para a 30 

mobilização para a realização das Pré Conferências e Conferências municipais estava trazendo 31 

a discussão à plenária do COMUS. Deixou registrado a ajuda da funcionária Sra. Inês Aparecida 32 

Gomes dos Santos, oficial administrativa da Secretaria de Saúde, na elaboração das propostas. 33 

Informou que as propostas a serem deliberadas foram retiradas do Plano Municipal. Explicou 34 

que ao enviar as propostas para o Estado, deve-se pensar em regionalização. Em seguida 35 

iniciou a apresentação explicando que a Conferência Estadual de Saúde Mental teria como tema 36 

“A Política de Saúde Mental como Direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços 37 

e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”. Explicou que este tema remete a um 38 

atendimento acolhedor, humanizado, comunitário dentro da sua região. Disse que essa seria a 39 
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defesa, porém, altamente discutível. Disse que seria de conhecimento de todos que com a 40 

pandemia houve um crescimento de pessoas em surto psicossocial, do uso abusivo de bebidas 41 

alcóolicas e drogas, com isso cresceu o aumento de violência doméstica. Ressaltou que não se 42 

trata somente do município de São Sebastião. Explicou que este aumento se dava devido as 43 

realidades sociais citou como exemplo o desemprego. Salientou que quem não tem saúde 44 

mental, não tem saúde. Informou que o Eixo Principal “Fortalecer e garantir Políticas Públicas: O 45 

SUS, o cuidado de Saúde Mental em liberdade o respeito aos Direitos Humanos”.  Demonstrou a 46 

linha do tempo da Saúde Mental em São Sebastião do período 2017 a 2022. Explanou ainda 47 

sobre a LEI 10.216/2001: Conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, instituiu um novo 48 

modelo de tratamento as pessoas com transtornos mentais no Brasil e redireciona a assistência 49 

em saúde mental privilegiando oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. 50 

2002: Inauguração do Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I). Repasse do Ministério da 51 

Saúde - MS: R$ 28.690,00/mês. Em 2012 houve a inauguração do Centro de Atenção 52 

Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) em credenciamento. Explicou que fez a linha de 53 

tempo a partir do período de 2017, pois foi o ano que foi convidada para trabalhar na gestão da 54 

Secretaria de Saúde. Relatou o contexto de internações de pessoas em surto e de pessoas até 55 

hoje hospitalizadas, modelo este não só do município de São Sebastião e sim a nível de Brasil. 56 

Salientou que os valores de repasse do MS são irrisórios e que a maior parte dos recursos 57 

advém do município. Disse que os atendimentos do CAPS não são do bairro e sim do município. 58 

Informou da possibilidade de criação de um ambulatório de saúde mental para a Costa Sul, 59 

devido a extensão do município. Citou os serviços ofertados no CAPS I e CAPS AD. Explicou 60 

sobre o financiamento do CAPS AD. Informou que o município tem um convênio de Comunidade 61 

Terapêutica do Estado, porém, este não seria o modelo ideal. Sra. Dirceia questionou a 62 

implantação de um CAPS móvel. Sra. Carla Brasil respondeu que existe uma equipe volante, 63 

porém, acaba perdendo o vínculo do paciente. Informou que em todas as unidades de saúde da 64 

família tem um profissional psicólogo, porém, a demanda é grande de atendimento. Informou 65 

também do surgimento das demandas da Secretaria de Educação, e que tem recebido 66 

solicitações de coordenadores e diretores quase que diariamente, citou como exemplo 67 

problemas com frequências de alunos nas escolas e alunos com sintomas de dores no peito na 68 

faixa dos 11 anos entre outros sintomas. Informou a título de conhecimento que esta semana 69 

todas as escolas da rede municipal estariam promovendo a Semana de Mobilização da Cultura 70 

da Paz, falando sobre empatia, o olhar e o cuidado sobre o outro. Citou as demandas de 71 

internações no Complexo hospitalar de São Sebastião e os processos de internações dentro e 72 

fora do município. Após explanar sobre o trabalho de saúde mental no município. Passou a 73 

leitura das propostas retiradas do Plano Municipal de São Sebastião. Explanou sobre o Eixo I 74 

com o tema O cuidado em liberdade como garantia de Direito a Cidadania e passou a leitura das 75 

Propostas: 1.5.2 Ampliar os serviços de saúde mental, incluindo álcool e droga na região da 76 

Costa Sul; 1.5.3 Fomentar a discussão regional para a implantação de residências terapêuticas 77 

no Litoral Norte; 1.5.4 Implantar leitos psiquiátricos no HCSS; 1.22.3 Manter contrato/convênio 78 

com Comunidade Terapêutica enquanto não houver a implantação dos equipamentos previstos 79 

na RAPS em âmbito regional; 1.25.1 Atendimento e direcionamento com referência aos 80 

pacientes vítimas de violências; 1.25.2 Manter profissionais para atendimento às vítimas 24 81 

horas ininterruptas (psicólogo e assistente social); 1.25.3 Disponibilizar local que garanta a 82 

privacidade e a integridade do paciente e seu acompanhante; 1.25.4 - Garantir os direitos legais 83 

da gestante/parturiente com a elaboração de Protocolo de “Manifestação Espontânea de Doação 84 

de RN” e 4.13.1 Elaborar projeto institucional do CAPS AD. Sra. Ana Claudia questionou se o 85 

item 1.25.4, foi conversado com os órgãos competentes OAB, Juiz da Infância e Juventude e 86 

Conselho Tutelar.  Sra. Carla Brasil informou que sim, e que os funcionários da rede de Saúde 87 

foram capacitados. Propostas escolhidas 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; e 1.22.3.   Sra. Laysa Colocou em 88 

votação. Aprovado por unanimidade a proposta das ações 1.5.3 e 1.5.4. Sra. Carla explanou 89 

sobre o Eixo II - com o tema Gestão, Financiamento, Formação e participação social na garantia 90 
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de serviços de saúde mental e passou a leitura das Propostas: 1.22.5 Realizar Fórum Técnico 91 

Anual sobre suicídios, sob a temática “Setembro Amarelo”, além de capacitações e outras 92 

atividades durante todo o mês.; 1.27.2 Capacitar os profissionais dos serviços de 93 

urgência/emergência para atendimento ao paciente com transtornos em saúde mental; 3.3.1 94 

Formar equipe multiprofissional com capacitação específica para situações de emergências e 95 

desastres, atuando em todas as fases da tragédia.; 3.4.1 Realizar concurso para repor quadro de 96 

profissionais especialistas das unidades da Atenção Especializada: (psicólogo..., clínico geral, 97 

psiquiatra...); 3.6.1 Garantir a manutenção/renovação dos bens adquiridos, assegurando 98 

ambiente de trabalho adequado nas unidades; 4.3.1 Criar fluxo documental na SESAU 99 

(identificação da origem da demanda, devolutiva a origem e monitoramento do cumprimento das 100 

decisões e sentenças) de forma a garantir o cumprimento dos prazos legais; 4.3.2 Criar 101 

mecanismos de responsabilização da área técnica responsável pelas informações na 102 

eventualidade de respostas não qualificadas; 4.11.1 Capacitar toda a rede de serviço de saúde 103 

da AB (médicos e enfermeiros da ESF); Especializada (psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta 104 

ocupacional); implementando ações da política pública intersetorial de saúde mental e criar 105 

protocolo; 4.13.2 Elaborar Plano de trabalho de requalificação do CAPS I e enviar ao Ministério 106 

da Saúde. Propostas escolhidas: 1.22.5 e 3.3.1. Sra. Laysa Colocou em votação. Aprovado por 107 

unanimidade a proposta das ações 1.22.5 e 3.3.1.  Sra. Carla explanou sobre o Eixo III – com 108 

o tema Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e 109 

Equidade e passou a leitura das Propostas: 1.5.1 Implantar/Implementar ambulatórios de saúde 110 

mental adulto e infantil com equipe multiprofissional; 1.5.5 Fortalecer e integrar a rede de 111 

atenção à saúde mental ao SAMU; 1.22.1 Adequação do Protocolo de Urgência e Emergência 112 

em Saúde Mental junto aos profissionais da UPA; 1.22.2 Estabelecer fluxo/protocolo atualizado 113 

para atendimento pré-hospitalar pelo SAMU 192 em pacientes do CAPS; 1.22.4 Manter 114 

contrato/convênio com estabelecimento de internação psiquiátrica em razão da inexistência de 115 

referência SUS; 1.27.1 Elaborar e implantar em conjunto com a SESAU protocolo/fluxo de 116 

referência e contrarreferência para os pacientes em surtos psicóticos ou usuários de drogas que 117 

passaram por atendimento no complexo hospitalar de São Sebastião e 4.5.1. Criação de serviço 118 

psicossocial para pacientes de oncologia e hemodiálise. Propostas escolhidas: 1.22.4 e 4.5.1 119 

Alteração no Plano Municipal – “Criação de serviço psicossocial para pacientes de oncologia, 120 

hemodiálise e em cuidados paliativos”.  Sra. Laysa Colocou em votação e Aprovado por 121 

unanimidade a proposta 1.22.4 e 4.5.1.  Sra. Carla explanou sobre o Eixo IV – com o tema 122 

Impactos na Saúde Mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e 123 

pós pandemia e passou a leitura das Propostas: 6.3.1 Garantir acompanhamento em saúde 124 

mental aos pacientes e seus familiares pós pandemia; 6.3.2 Promover ações intersetoriais no 125 

ambiente escolar, municipal e estadual, integrando a rede de educação regional para 126 

enfrentamento pós pandemia; 6.3.3 Utilizar recursos tecnológicos como ferramenta de 127 

atendimento aos pacientes que apresentam dificuldade no retorno aos espaços coletivos em 128 

decorrência da pandemia e 6.3.4 Promover em parceria com a SECAD/USO ações voltadas à 129 

saúde mental do trabalhador de serviços essenciais (Saúde/ Social e Segurança). Propostas 130 

escolhidas: 6.3.2 e   6.3.3.  Sra. Laysa Colocou em votação. Aprovado por unanimidade a 131 

proposta das ações 6.3.2 e 6.3.3. Sra. Carla Brasil Informou como as propostas foram 132 

aprovadas em plenária do COMUS, o município de São Sebastião não elegerá delegados, 133 

porém, o litoral Norte precisa fortalecer as propostas da região.  Agradeceu a atenção de todos 134 

os conselheiros e ressaltou a importância dos Conselhos Gestores nas unidades de Saúde e 135 

sugeriu iniciar os trabalhos pelos CAPS’s. Sra. Dirceia solicitou a palavra e em seguida 136 

enalteceu o trabalho de todos os profissionais de saúde.  Nada mais havendo a tratar e sendo 137 

sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida à aprovação na 138 

próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes. Reunião presidida por Laysa 139 

Christina P. do Nascimento. São Sebastião, 26 de abril de 2022. 140 
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MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

1. SEGMENTO DO GOVERNO/PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Nº Nome 
status Órgão ou 

Entidade 
Assinatura 

titular suplente 

01 Reinaldo Moreira Alves Filho   SESAU ausente 

02 Maria Ângela Laurito de Moraes  X SESAU  

03 Paulo Henrique Ribeiro Santana X  FSPSS  

04 Willians Alves Santana   FSPSS ausente 

05 Laysa Christina Pires do Nascimento X  SESAU  

06 Carla Brasil de Oliveira  X SESAU   

07 Fernanda Carolina Souza Lima Paluri Cunha  X SESAU   

08 Dilmara Oliveira Abreu X  SESAU   

09 Ana Maria Batelochi X  ISCSJ   

10 Gustavo Barboni de Freitas    ISCSJ ausente 

2. SEGMENTO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE 

Nº Nome 
status Órgão ou 

Entidade 
Assinatura 

titular suplente 

13 Marcos Oliveira Mariano    SESAU ausente 

14 Andréa Rocha de Souza Silva  X SESAU  

15 Carlos Eduardo Mackevicius   FSPSS ausente 

16 Helder Alves de Souza   FSPSS ausente 

17 Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas X  SINDSERV  

18 Angélica Garcia dos Santos   SINDSERV ausente 

19 Sérgio Luiz Jeremias Júnior X  AMESSI  

20 Lucas Faria de Souza Camargo   AMESSI ausente 

21 Lourival Siqueira dos Santos   ISCSJ ausente 

22 Daniel Alves Rodrigues Delgado  X ISCSJ  

3. SEGMENTO DOS USUÁRIOS 

Nº Nome 
status Órgão ou 

Entidade 
Assinatura 

titular suplente 

21 Juliana Medeiros Ferreira Prado X  APAE  

22 Aline de Cardinalli Paes Leme   APAE ausente 

23 Denise Cesar X  SOMAR  

24 Dircéia Arruda de Oliveira  X SOMAR  

25 Adriana Martins dos Santos X  SAB  

26 Paulo Roberto Lourenço   SAB ausente 

27 Olivo Ramiez Balut    ACE ausente 

28 Ralf Reste  X ACE  

29 Ana Cláudia Bronzatti X  OAB  



 
 

185ª Reunião Extraordinária do COMUS 26 de abril de 2022     
Errata: linha 3 onde se lê: 24 fevereiro de 2022 “leia-se: 24 Abril de 2022”                                               Página 5 de 5 

30 Alice Braz Rodrigues   OAB ausente 

31 André Luís de Oliveira    UNIBAIRROS ausente 

32 Moises Figueiredo da Silva    UNIBAIRROS ausente 

33 André Vitório Teston   APMHBR ausente 

34 Moisés de Jesus Almeida Rocha   APMHBR ausente 

35 José Veríssimo dos Santos Filho   AEAASS ausente 

36 Ronaldo Ferreira Lopes  X AEAASS  

37 Márcio Henrique Zaffani X  SAMPOC  

38 Sílvio Gonçalves Peres Júnior   SAMPOC ausente 

39 Danila Carvalho de Santana Caruzzo   Lar Vicentino ausente 

40 Josilene Duarte dos Santos  X Lar Vicentino  

VISITANTES 

Nº Nome Órgão/Entidade Assinatura 

 Arlene Maria dos Santos SESAU  

 Leticia Henrique Santos SESAU  

 Marcela Prates Santana FSPSS  

 141 
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