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ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO.
Aos onze dias do mês de março de dois mil e oito, às 16:20 horas, na sede da Secretaria
Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, em
segunda chamada, na presença dos membros que assinam esta Ata e a lista de presença,
para analisar e discutir a seguinte pauta: 1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO COMITÊ
DE MORTALIDADE MATERNO INFANTIL REFERENTE A 2007; 2) ASSUNTOS GERAIS.
Iniciada a reunião, a Sra. Ana Cristina comunicou o falecimento do Sr. Eduardo Rodrigues
dos Santos, conselheiro que realizou trabalhos importantes pela saúde no Município. Em
seguida, fez-se um minuto de silêncio. Passando ao expediente do dia, foram lidos os
seguintes documentos: Ata da 113ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade; Resolução
COMUS nº 02/2008; e-mail com justificativa pela ausência da conselheira Silvia na última
reunião ordinária; Ofício-ASAPC-VIDA-009/2008 (projeto para atendimento de pacientes com
câncer – foi emitido o Ofício Comus nº 03/2008, solicitando avaliação da Sesau); Ofício nº
104/2008-Sesau, em resposta ao Ofício Comus nº 02/2008, sobre relatório de auditoria nº
2944. O Sr. André Fontes informou que o item 7 do relatório, que não pôde ser atendido,
refere-se a recomendação pela devolução de recursos, considerando que a comunicação foi
feita recentemente à Sesau, e já foram adotadas as providências cabíveis. A seguir passouse a pauta: 1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE MORTALIDADE
MATERNO INFANTIL REFERENTE A 2007: A Dra. Shirley, Presidente do Comitê, informou
que o relatório contém dados preliminares referentes a 2007, considerando que parte deles
ainda não foi consolidado e disponibilizado pelo Seade. Apresentou série histórica do
Município de São Sebastião, de 1996 a 2007, dos seguintes coeficientes: mortalidade
materna, nascidos vivos, mortalidade infantil, mortalidade neonatal, mortalidade neonatal
precoce, mortalidade neonatal tardia, mortalidade infantil tardia, natimortalidade e
mortalidade perinatal, sendo demonstrados em gráficos, inclusive com comparação entre os
coeficientes do Município e do Estado de São Paulo. Destacou que não houve grande
aumento do número de nascidos vivos e o coeficiente de mortalidade infantil está em queda,
apesar de um aumento verificado em 2005. Foi informado também as principais dificuldades
encontradas pelo Comitê, como a obtenção de informações de óbitos ocorridos fora do
Município, falta de representatividade do Corpo Clínico do Hospital e preenchimento
inadequado de prontuários. Apontou como fatores de evitabilidade para a redução dos
coeficientes, o planejamento familiar, melhores condições sócio-econômicas, melhoria da
área hospitalar, tais como acesso, capacitação de pessoal, revisão dos protocolos,
disponibilização de UTI Neonatal e ambulância UTI com equipamentos adequados, agilidade
na transferência para gestantes e recém nascidos de risco; Foram apresentadas algumas
propostas para a melhoria dos coeficientes, dentre as quais, a sensibilização dos médicos
para adequado preenchimento dos prontuários, criação de Comitê de Investigação de Óbitos
no hospital, implantação de serviço de pré-natal de alto risco com equipe multiprofissional,
implementação do Programa de Saúde do Adolescente, estabelecer protocolo de condutas
para gestantes e crianças no Pronto Socorro, equipar a ambulância UTI para atendimento à
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criança e ao prematuro, intersetorialidade na atenção à criança, implementação do protocolo
de conduta em pediatria, padronização de conduta obstétrica e pediátrica no Hospital,
preenchimento adequado das declarações de óbito, garantir referências para gestantes e
crianças de risco em serviços de maior complexidade, implantação de segmento horizontal
da criança e da gestante no hospital, atualização da equipe pediátrica do hospital em
cuidados neonatais, maior integração entre as equipes de saúde da rede básica, hospitalar e
pronto socorro, garantir ao paciente pediátrico um acompanhante com acomodações
adequadas durante a internação, sensibilizar as autoridades competentes para a criação de
uma UTI neonatal de referência para os 4 municípios do Litoral Norte e estabelecer um
consórcio entre esses municípios para a instituição de serviço de verificação de óbito.
Ressaltou algumas propostas já colocadas em prática, com impactos positivos na redução
da mortalidade infantil: implantação do pré-natal de alto risco, mudança da porta de entrada
do pronto atendimento à gestante do Pronto Socorro para a Maternidade, acolhimento da
gestante e da criança pelas equipes de Saúde da Família sem agendamento prévio. Após
esclarecimentos dos dados apresentados, a Dra. Shirley finalizou a apresentação,
ressaltando que o Comitê de Mortalidade Materno Infantil tem caráter educativo e as
denúncias são encaminhadas à Comissão de Ética Médica. 2) ASSUNTOS GERAIS: A Sra.
Maria Aparecida informou que a Sesau formalizou o termo Aditivo nº 01/2008 com a
Secretaria de Estado da Saúde, para recebimento de recursos e realização de
procedimentos de esterilização humana, tendo como previsão 83 vasectomias e 229
laqueaduras. A Sra. Dircéia informou que a Somar – Sociedade de Amigos de Maresias, fará
doação de computador para a USF de Maresias na próxima sexta-feira, e recebeu
agradecimentos pela iniciativa da Somar. A Sra. Ana informou que na próxima terça-feira
será realizada a 72ª reunião extraordinária, tendo como pauta o Relatório de Atividades da
Pró Saúde, com local a ser definido, que será comunicado oportunamente. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 11 de março de 2008. Secretária:
Silvia Galhardo Baszynski.
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