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ATA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de dezembro de 2015, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 206ª Reunião Ordinária. Ata aprovada por unanimidade.  4 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: Ofícios 5 

Recebidos: of. nº 104/2015 – HCSS – Agendamento prévio de entrada e saída de vistoria de 6 

conselheiro no HCSS, of. nº 556/15 – Sindipetro LP – Informações e Providências referente ao 7 

Terminal Aquaviário de São Sebastião – TEBAR, em consequência da greve, of. nº 693/2015 – 8 

SESAU referente apontamentos da COFIN (DEFROTA) e of. nº 708/2015 – SESAU resposta do Of. 9 

COMUS nº 089/2015; Ofícios Expedidos COMUS: of. nº 087/2015 e 088/2015 – Solicitações da 10 

COFIN, of. nº 089/2015 – Encaminhamento do Ofício Sindipetro LP – 556/15 ao Secretário de Saúde, 11 

of. nº 090/2015 – Solicitação da COFIN, of. nº 091/2015 – Solicitação de Compras de 02 ventiladores 12 

e a manutenção do ar condicionado COMUS, of. nº 092/2015  - Solicitação do Sr. Carlos Puríssimo, 13 

of. nº 093/2015 – Solicitação da COFIN, of. nº 095/2015 – Solicitação a Secretaria de Assuntos 14 

Jurídicos, of. nº 096/2015 – Solicitação de informações do HCSS, referente a paciente Sra. Maria 15 

Betania e of. nº 097/2015 – Solicitação do COFIN; Resoluções do COMUS: nº 30/2015 – Projeto de 16 

Criação de mais 03 (três) unidades Saúde da Família; nº 31/2015 – Proposta de Adesão do Município 17 

de São Sebastião ao PMAQ – 2º ciclo – Centro de Especialidades Odontológicos, nº 32/2015 – ad 18 

referendum Proposta de Adesão do Município de São Sebastião à Recontratualização PMAQ – AB – 19 

3º ciclo, nº 33/2015 – ad referendum Proposta de Adesão do Município de São Sebastião à 20 

Contratualização PMAQ – AB – da Unidade de Saúde da Família Juquey II, Solicitações: Dra. Tania 21 

cópia/vistas ao manual Instrutivo, referente a Portaria nº 204/GM/MS de 2007, Folha de Andamento 22 

recebidas: Solicitação de conselheiros para compor a Comissão de Acompanhamento do Convênio nº 23 

001/2015 – Irmandade e Município São Sebastião e Resposta ao ofício COMUS nº 049, 065/2015 – 24 

solicitação de compras de passagens áreas e hospedagem, E-mail Recebido: Dra. Rosana Fleury – 25 

18/11/2015, DRS XVII – Taubaté – 03/12/2015, Relação de remessa para COFIN: 12/11/2015, 26 

17/11/2015 e 03/12/2015.   27 

ORDEM DO DIA:   28 

1- Apresentação do Recontratualização do PMAQ AB 3º ciclo e a Contratualização do PMAQ AB para 29 

unidade de Juquey II - Dra. Mamy; 30 

2- Indicações de representante para compor a comissão de acompanhamento do Convênio 01/2015 – 31 

HCSS; 32 

3- Projeto Viva Mais Terapia Integrativas - Dra. Elisabeth; 33 

4- Assuntos Gerais: 4.1 Dra. Marcia – dados epidemiológicos do CONVIV; 4.2 Solicitação do Sr. 34 

Puríssimo; 4.3 Solicitação da Sra. Dirceia. 35 

Dr. Antonio deu início à reunião e em seguida disponibilizou os documentos tramitados no período e a 36 

ata para aprovação da plenária. Em seguida, passou-se a ordem do dia.  37 

1- Apresentação do Recontratualização do PMAQ AB 3º ciclo e a Contratualização do PMAQ AB 38 

para unidade de Juquey II - Dra. Mamy.  39 

Dr. Antonio justificou a ausência da Dra. Mamy e apresentou a Enfermeira Priscila Bárbara sendo a 40 

nova Preceptora do NEP – Núcleo de Educação Permanente da Fundação (Enfermeira concursada 41 

pela Fundação). Explicou rapidamente que houve uma troca entre a Enfermeira Daniele pela 42 

Enfermeira Priscila e a Enfermeira Amanda pela Enfermeira Izabelle – Preceptora de Enfermagem 43 

(Enfermeira concursada pela Fundação). Contou da experiência de trabalho, bem como da 44 

qualificação acadêmica e profissional das duas novas enfermeiras para esse cargo e a importância 45 

nessa nova fase da Fundação em atingir as metas em grau qualitativo, em seguida passou a 46 

apresentação do item 1. Esclareceu que este item foi aprovado ad referendum em reunião anterior. 47 

Explicou que a cada ciclo há uma recontratualização do PMAQ – AB. Disse que a novidade para esse 48 

ciclo é a revalidação do pacto anterior. Detalhou que no 1º ciclo o pacto foi realizado direto entre o 49 

Ministério da Saúde com a Unidade de Saúde, para isso é preciso cumprir metas, para receber o 50 

repasse. Explicou que o repasse efetuado é para compra de equipamentos para as unidades que 51 

atingiram as metas, após essas etapas há uma fiscalização do Ministério da Saúde in loco, para 52 
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verificar se o equipamento comprado está na unidade. Dra. Tania questionou se a verba do PMAQ 53 

pode ser utilizada em reformas. Dr. Antonio explicou que essa verba não entra para reformas 54 

prediais, somente em compra de equipamentos. Citou que para reformas e ampliação de unidades é 55 

um outro projeto do Ministério da Saúde. Disse que está repactuando referente o PMAQ – AB 3º ciclo. 56 

Informou que a Unidade de Juquey II está sendo incluída no PMAQ – AB, ou seja, no que se refere a 57 

Contratualização. Informou ainda que, no momento são 20 unidades cadastradas no PMAQ – AB. 58 

Enfermeira Priscila informou que o PACS de Boracéia (processo em trâmite para tornar-se USF), não 59 

participa e nem a USF de Boiçucanga I, esta última Dra. Mamy vai verificar o que aconteceu, 60 

considerando que ao cadastrar esta unidade consta erro de sistema. Dr. Antonio colocou em votação 61 

a apresentação, salientou que este assunto foi anteriormente aprovado ad referendum (reunião 206ª 62 

Ordinária). Aprovada por unanimidade.  63 

2- Indicações de representante para compor a comissão de acompanhamento do Convênio 64 

01/2015 – HCSS: 65 

Dr. Antonio colocou para a plenária a necessidade da indicação de 02 (dois) membros, para compor a 66 

Comissão de Acompanhamento do Convênio 01/2015 – HCSS.  Dispuseram interesse os seguintes 67 

conselheiros: Sr. João Augusto Siqueira – Titular e Dra. Tania Regina Sarak – Suplente. Aprovado 68 

por unanimidade.  69 

3- Projeto Viva Mais Terapia Integrativas - Dra. Elisabeth; 70 

Dr. Antonio passou a palavra a Dra. Elisabeth. Dra. Elisabeth Santos psicóloga clínica também faz 71 

parte do Projeto Viva Mais Terapias Integrativas, junto com os colegas Gilbert Gonçalves, Kátia 72 

Barbosa e Claudete Onishi. Disse que esse projeto é inovador e está fundamentado na palavra 73 

espiritualista (significado bem estar físico e psíquico) e que hoje está integrado no SUS. Citou que já 74 

existem equipes multidisciplinares trabalhando nesta linha, citou Curitiba, Espírito Santo, Recife e 75 

outros. Explicou que a equipe ora apresentada é multidisciplinar. Disse da Proposta do Projeto que 76 

levar as diversas técnicas aos profissionais de saúde, tendo mais qualidade de vida profissional, 77 

familiar e social. Citou a Proposta do Projeto, Objetivo do Projeto, Metodologia de como será realizada, 78 

a Avaliação e o Recursos/Custos. Disse que o objetivo do Projeto é aumentar a produtividade e a 79 

eficiência do funcionário. Disse das patologias crônicas ligado muitas das vezes ao emocional da 80 

pessoa. Salientou os benefícios das terapias e técnicas diferenciadas para o bem estar do funcionário. 81 

Citou a avaliação que será realizada desde início e o término do trabalho, utilizando indicadores de 82 

estudo dentro dos USF’s. Dra. Marcia leu a pedido da Dra. Elisabeth uma carta de uma paciente 83 

parabenizando e falando da importância do tratamento realizado com terapias, dada pela própria Dra. 84 

Elizabeth e Sra. Kátia Barbosa. Dra. Elisabeth disse que todos têm um conflito ou teve um, em dado 85 

momento de vida, porém muitos não procuram ajuda, considerando o custo alto de terapias. Disse 86 

ainda que esse projeto vai trazer um novo olhar para os funcionários e será um momento de resgate 87 

de amor a vida e de referências e consequentemente trará benefícios para a Entidade que ele 88 

trabalha. Salientou que este projeto é cuidar de quem cuida. Pediu uma oportunidade da aplicação 89 

desse Projeto na Secretaria da Saúde. Agradeceu em nome de toda a equipe a oportunidade de 90 

apresentação do Projeto Viva Mais Terapia Integrativas. Dr. Antonio disse que até o ano de 2012, 91 

quando se falava em Projetos como este, a maioria dos técnicos ligados a saúde não gostavam ou 92 

não acreditavam, porém o SUS evoluiu. Citou que em 2012 saiu uma Portaria do Ministério da Saúde 93 

autorizando as terapias alternativas. Disse que pensou em aplicar este recurso de terapias no inicio da 94 

Fundação, porém era necessário estruturar primeiro a base das USF’s com os médicos que é o 95 

modelo padrão. Informou que este estudo do projeto foi a pedido do Secretário Urandy para Dra. 96 

Mamy e Dr. Antonio e neste estudo chegou à conclusão da necessidade de submeter primeiro as 97 

equipes de saúde da Família às técnicas alternativas para no futuro disponibilizar à comunidade. Disse 98 

da importância do diagnóstico com dados estatísticos do antes, durante e depois da sua 99 

implementação. Informou que o SUS permite utilizar o recurso financeiro nesses projetos. Explicou 100 

que os valores apresentados do custo do projeto são valores de mercado. Sr. Gilbert explicou que o 101 

trabalho da equipe do Projeto Viva Mais é realizado em grupo e individual e este projeto a princípio vai 102 

contemplar quarenta e cinco funcionários. Sr. Clausius questionou a periodicidade dos atendimentos 103 

pelos profissionais terapêuticos e quais USF’s serão contemplados. Dr. Antonio disse que neste inicio 104 
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será um projeto piloto e que ainda não está definido quais USF’s serão contempladas, porém o 105 

objetivo é que todos tenham a oportunidade de serem atendidos. A equipe de terapeutas explicou que 106 

este trabalho leva em torno de quatro meses em cada equipe e que este tempo será definido de 107 

acordo com o bem estar dos funcionários. Sra. Silvia conselheira e funcionária da Secretaria da 108 

Educação disse da realização de palestras na Secretaria da Educação para os funcionários que 109 

trabalham na sede da secretaria pela Sra. Claudete e o Sr. Gilbert. Salientou os resultados positivos e 110 

a intenção de se estender aos demais profissionais da rede, considerando que a semente foi 111 

germinada e alguns profissionais, já foram buscar ajuda terapêuticas por si só. Parabenizou e 112 

agradeceu a realização desse projeto. Sra. Dirceia parabenizou a iniciativa da Gestão em ter um 113 

projeto como este para os funcionários, isso transmite o respeito um pelo o outro. Sr. João Siqueira 114 

disse a importância do cuidar um do outro, parabenizou pela iniciativa. Dra. Sônia deixou registrado o 115 

pedido que este Projeto se estendesse a Rede de Saúde. Dr. Antonio colocou em votação. Aprovado 116 

por unanimidade.              117 

4- Assuntos Gerais:  118 

4.1 Dra. Marcia apresentou os dados epidemiológicos do CONVIV, sendo um balanço do ano de 119 

2015. Disse que este ano houve algumas mudanças no Comitê, com a ampliação do serviço a 120 

Secretaria da Educação, Secretaria de Serviço Social, Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia, 121 

passando a serem unidades sentinelas, fazendo também as notificações de casos de violência. Disse 122 

que está previsto que a Delegacia da Mulher a partir do ano que vem passe a fazer também as 123 

notificações, com isso a série histórica pode aumentar. Citou que até o fechamento de novembro são 124 

181 casos de notificações de violência. Detalhou as notificações e o que mais chamou atenção são os 125 

dados de tentativas de suicídios, na faixa etária de adolescentes e abuso sexual de crianças menores 126 

de 05 cinco anos. 4.2 Sr. Puríssimo informou que lamentavelmente para o próximo mandato do 127 

COMUS não irá mais participar, considerando que no último processo eleitoral do sindicato, a chapa 128 

que participava perdeu, e ontem quando solicitou os papeis para indicação no processo eleitoral para 129 

continuar como membro, a diretoria informou que não indicará o seu nome. Disse que diante dos 130 

noticiários referente à dengue, citou os riscos e transtornos de saúde causados a população, solicitou 131 

que seja elaborado um ofício a Secretaria da Saúde, solicitando informações dos processos para se 132 

evitar uma epidemia, considerando que o mesmo não está vendo nenhuma divulgação ou ação de 133 

planejamento da Secretaria para a população. Dra. Rosana informou que está havendo ações por 134 

parte da Secretaria. Sr. Puríssimo disse que o que precisa então é uma divulgação, principalmente no 135 

COMUS. Citou por exemplo que o estado vai investir por volta de R$ 50.000.000,00 (cinquenta 136 

milhões de reais) para ação de combate a dengue e a Zika. Questionou qual é o planejamento da 137 

Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião. Dr. Antonio citou a Lei aprovada, onde permite a 138 

multa nas residências particulares. Citou também uma planilha de vistoria elaborada que deverá ser 139 

auto avaliada pelo próprio munícipe, assim evitando a proliferação da dengue, e que está aguardando 140 

uma reunião para a próxima sexta-feira, para discutir a forma de divulgação da planilha a população. 141 

Sr. Puríssimo colocou que querem fechar a entrada de ambulâncias do Pronto Socorro, para as 142 

realizações de atendimentos dos casos de dengue, sendo um lugar inóspito. Sugeriu uma tenda em 143 

frente à portaria da entrada para a maternidade do Hospital de Clínicas de São Sebastião. Dr. 144 

Antonio disse que fará um ofício solicitando informações do planejamento da Vigilância 145 

Epidemiológica, para este assunto discutido. 4.3 Sra. Dirceia informou que enviou a reclamação para 146 

o Setor de Ouvidoria, referente às ocorrências com a Sra. Maria Betânia desde seu primeiro 147 

atendimento no Pronto Socorro de Boiçucanga até a realização da cirurgia no HCSS, onde não 148 

ocorreu de imediato devido uma peça da mesa cirúrgica estar quebrada. Sra. Izilda explicou que a 149 

peça que estava quebrada era especifica e que era necessária a compra de outra peça, e só 150 

encontrou em São Paulo. Disse que a peça foi comprada rápido e as três cirurgias que estavam 151 

aguardando já foram realizadas, inclusive a Sra. Maria Betânia já foi para sua residência. 4.4 Sra. 152 

Dirceia relatou uma situação que aconteceu com sua filha no Pronto Socorro de Boiçucanga, onde 153 

quatro pessoas alcoolizadas, transtornadas adentraram na sala de medicação/curativos e dos médicos 154 

sem autorização. Salientou que isto aconteceu devido não ter vigias ou seguranças no 155 

estabelecimento de saúde. Informou que foi acionada a polícia, porém até sua chegada não tinha 156 
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nenhuma segurança. Questionou se não tem este profissional lotado no Pronto Socorro de 157 

Boiçucanga.  Dr. Antonio disse que irá elaborar um ofício para o Sr. Marcelo Camargo – Interventor 158 

do HCSS, questionando este ocorrido. 159 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 160 

presentes. Ata elaborada por         Mirane Souza de Freitas e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli P. da 161 

Silva.                 Sebastião, 08 de dezembro de 2015.  162 
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