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ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 12 de dezembro de 2017. Início às 15 horas e 10 minutos e término às 17 horas e 10 3 

minutos.  4 

A) Leitura da ata e aprovação das seguintes atas: 230ª – (Ducentésima Trigésima) Reunião Ordinária 5 

realizada no dia 14/11/17 e 143ª (Centésima Quadragésima Terceira) Reunião Extraordinária realizada no 6 

dia 05/12/17: Ambas aprovadas por unanimidade.  7 

B) Expediente: Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  8 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: Of. 132/17 – a SEDUC em resposta ao of. 0901/17, 9 

Of. 133/17 – a SESAU referente a alteração da Lei 1990/2009, of. 134/17- a SESAU referente PC – 3º QD-17 (ata 10 

382ª COFIN), Nº. 135/17 – a SESAU alteração Decreto COMUS – inclusão Natali (SEDUC). Ofícios Recebidos: 11 

Of. Nº. 1831/17 – SAJUR referente oportunidades para conciliação de dívidas; Nº. 1022/17 – SEDUC referente 12 

indicação de membro para o COMUS; Nº. 195/17 – DVS/DVE/SESAU – solicitação de pauta para COMUS; nº. 13 

692/17 – SESAU-GS solicita reunião extraordinária do COMUS; Conselho da Condição Feminina – convida 14 

COMUS para reunião ordinária; Of. 0901/17 – SEDUC solicita ao COMUS indicação de membros para participar 15 

da V Conferência de Educação; Nº. 426/17 – FSPSS – PRE – resposta ao ofício do COMUS 125/17 (formação 16 

dos CGU’S). Doação SESAU ao COMUS: Aparelho Gravador de voz Sony. Termo Retificatório emitido pela 17 

SESAU – referente ao Plano Municipal de Saúde 2018/2021. Guia de Remessa: Guia do FMS, datada de 18 

21/11/17 – resposta ao of. COMUS 112/17; Guia do FMS, datada de 22/11/17 – resposta ao of. COMUS 124/17; 19 

Guia do FMS, datada de 27/11/17 – resposta ao of. COMUS 119/17; Guia do FMS, datada de 27/11/17 – resposta 20 

ao of. COMUS 124/17; Guia do FMS, datada de 29/11/17 – encaminha documentos para o COMUS. Resoluções 21 

do COMUS: Nº. 052/17 – Aprovação do Plano Municipal de Saúde 2018/2021; Nº. 053/17 – Aprovação do Plano 22 

de Contingência para Arboviroses (Dengue, Cinkungunya e Zika Vírus). E-mail Recebido: E-mail datado de 23 

24/11/17 – referente atualizações do Caso Itatinga (enviado aos Conselheiros).  24 

ORDEM DO DIA:  25 

1- Apresentação do Plano de Contingência para Arboviroses (Dengue, Chikungunha e Zika vírus); 26 

2-Apresentação do Plano Municipal de Saúde – 2018/2021; 27 

3-Apresentação dos Dados Epidemiológicos – Violência Interpessoal – Autoprovocada – COMVIV; 28 

4-Assuntos Gerais.  29 

Sra. Isabel deu início a reunião deu boas vindas aos conselheiros e participantes presentes e em 30 

seguida relembrou aos conselheiros que os documentos referentes ao expediente se encontram 31 

disponíveis na sede do COMUS para apreciação. Em seguida, passou-se a ordem do dia: 32 

1- Apresentação do Plano de Contingência para Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika vírus) 33 

- Apresentado pelo Sr. Maurílio: Sr. Maurílio deu início a apresentação discorrendo sobre as 34 

referências bibliográficas, leis, diretrizes e portarias que permearam a elaboração do referido Plano. Em 35 

seguida apresentou os dados introdutórios e objetivos gerais e específicos. Na sequência informou o 36 

diagnóstico situacional, disse que o Município de São Sebastião apresentou 14 casos positivos até o 37 

presente momento, distribuídos nos bairros Canto do Mar, Morro do abrigo, Porto Grande, Centro, 38 

Topolândia, Boiçucanga, Camburi, Barra do Sahy e Boraceia.  Disse que esse ano foi possível verificar 39 

a tendência para a diminuição de casos positivos comparados aos anos de 2015 e 2016. Considerou 40 

que apesar da referida diminuição dos casos positivos em 2017, ainda existe a circulação de vírus 41 

continuaram a ocorrer, ou seja, a transmissão não foi interrompida, porém com as ações desenvolvidas 42 

de combate ao vetor para eliminação dos criadouros, pode-se observar a queda no coeficiente de 43 

incidência da dengue, que caiu de 6,89 em 2016 para 1,63 em 2017 - casos por número de habitantes. 44 

Disse que no diagnostico situacional São Sebastião está classificado como risco inicial – situação 45 

confortável. Em seguida apresentou a série histórica dos casos de dengue de 2007 a 2017, por meio do 46 

diagrama de controle, explicou que o referido diagrama corresponde ao estabelecido pela CIB – 47 

Comissão Intergestores Bipartite (Instancia colegiada de decisão do Sistema Único de Saúde – SUS) 48 

que determina o que fazer nos casos de dengue. Disse que a intensificação das ações de combate 49 

somadas a mudança de comportamento da sociedade contribuíram para a diminuição do número de 50 

casos.  51 

Informou dados Município/Estado sobre que o Zika Vírus e a Chicungunya e informou que também são 52 

doenças transmitidas pela picada do mosquito e que este ano não foi registrado nenhum caso. Na 53 

sequência, discorreu sobre o Plano Operacional de Contingência e suas metas, apresentando como 54 
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novidades nas metas as seguintes alterações: 100% dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS 55 

fazendo atividade de orientação e intervenção direta no controle do vetor Aedes aegypti durante a 56 

realização da visita domiciliar, Instituição de pelo menos três unidades de referência no atendimento 57 

para arboviroses durante a visita domiciliar, Teste rápido para Dengue (NS1) instituído em todas as 58 

Unidades de Saúde e Instituição do cartão da Dengue concentrando todas as informações sobre o 59 

paciente. Em seguida, discorreu sobre o Fluxo de notificação e exames (vigilância laboratorial) para 60 

Dengue, Zika Vírus e Cicungunya e Fluxograma de Atendimento – Protocolo Clínico. Por último, 61 

discorreu sobre ações adicionais conforme cenários de risco. Conselheira Audrey questionou a 62 

conduta nos casos de trabalhadores em São Sebastião moradores de Municípios vizinhos. Sr. Maurílio 63 

informou que fazem contato com A Vigilância Epidemiológica do Município respectivo. Sr. Douglas fez 64 

questionamentos sobre o controle da Febre Amarela. Sr. Maurílio fez uma breve explanação sobre as 65 

questões da Febre amarela no Estado de São Paulo. Informou que ocorreram 129 casos suspeitos para 66 

Febre Amarela, sendo que dos 52 casos confirmados, 23 são referentes ao Estado de São Paulo. Com 67 

relação à letalidade, dos 23 casos 43% evoluíram para óbito. Com relação a distribuição geográfica, 07 68 

casos ocorreram em áreas com recomendação e 14 casos ocorreram em áreas sem recomendação 69 

para a vacina. Por último, discorreu sobre a distribuição da doença por municípios, por contaminação 70 

em macacos e por contaminação em seres humanos, bem como a forma de contaminação. Explicou 71 

que a recomendação de vacina seguirá a determinação do Ministério de Saúde. Dando continuidade, 72 

Sra. Isabel colocou em votação o Plano de Contigência para Arboviroses - 2018, sendo aprovado 73 

por unanimidade pela Plenária.   74 

2-Apresentação do Plano Municipal de Saúde – 2018/2021: Sra. Denise Passarela, Secretária Adjunta de 75 

Saúde, informou que houve a elaboração de um Termo Retificatório para contemplar as alterações apresentadas 76 

depois de sua elaboração. Informou que se reuniu com no dia anterior com os membros do COMUS, componentes 77 

da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal (Douglas, Carlos Alberto e Alfredo), objetivando a 78 

discussão e esclarecimentos sobre ao referido Plano. Em seguida, discorreu sobre as alterações ocorridas, como 79 

por exemplo, a inclusão da terapia hormonal para saúde da mulher na fase do climatério e menopausa. Em 80 

seguida, convidou o Sr. Douglas e Alfredo para apresentarem as suas considerações. Sr. Douglas informou que 81 

não se senti confortável em concordar com a redação do plano no quesito participação do COMUS em sua 82 

elaboração.  Disse que apesar de considerar que o referido Plano está excelente, manifestou-se temeroso com a 83 

redação, pois está na composição da Comissão para avaliar o referido Plano há uma semana. Questionou se o 84 

retorno do recurso utilizado está bem aplicado e considerando que não tem o conhecimento técnico, questionou 85 

qual seria o valor ideal para ser aplicado por habitante, no Município de São Sebastião. Em seguida, elencou 86 

alguns indicadores que em sua visão ainda se apresentam gritantes, sendo estes: gravidez na adolescência, 87 

aplicação renda percapta por habitantes aplicados no Município e falta de médicos das unidades de Saúde da 88 

Família em algumas unidades de saúde da Costa Sul (Juquehy e Camburi e Barra do Sahy). Sugeriu uma política 89 

voltada para acompanhamento da questão das necessidades dos adolescentes. Disse que a Enfermeira 90 

Margarete (SESAU) forneceu algumas explicações sobre Programas da SEDUC voltados para os adolescentes, 91 

porém em sua opinião estes são ineficientes. Sra. Giuliana (FSPSS) e Ana Soares (SESAU) esclareceram que 92 

todas as unidades de saúde estão com suas equipes médicas completas. Sra. Denise informou que a Secretaria 93 

esteve a disposição do COMUS e de sua respectiva Comissão para acompanhamento deste processo e que não 94 

seria nada agradável constar no Plano que não houve participação do COMUS em decorrência da omissão da 95 

Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde. Sra. Isabel considerou que o COMUS efetuou 96 

exaustivos convites para os Conselheiros participarem da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal, 97 

disse que tal argumentação a Secretaria da Saúde não cabe nesse momento. Sra. Denise explicou que o Plano 98 

Municipal ele é elaborado na compilação do perfil epidemiológico dos anos anteriores e mediante esse 99 

levantamento medidas e ações são propostas para melhorar ou manter os indicadores apresentados. Com relação 100 

ao índice referente aos adolescentes e demais apontamentos apontados, informou que explicou ao Sr. Douglas e 101 

demais membros da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal na reunião ocorrida ontem que eles já 102 

constam do referido Plano como ações a serem realizadas. Salientou essa é uma das etapas importantes do 103 

Plano, as ações a serem realizadas durante os quatro anos. Crê que houve uma concentração dos membros do 104 

COMUS com relação ao perfil epidemiológico apresentado nos anos anteriores. Lembrou que existe no Plano um 105 

quadro especificamente voltado para a saúde do adolescente. Por último, disse que o passado não tem como 106 

mudar, porém nos próximos quatro anos medidas serão tomadas para melhoria dos indicadores anteriores. 107 

Conselheira Ana Elisa colocou alguns apontamentos com relação à inserção ao anticoncepcional para 108 
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adolescentes e melhorias na maternidade. Sra. Denise informou que com a mudança do Pronto Socorro para 109 

UPA, a maternidade passará por reforma que terá início depois do período da temporada (carnaval), objetivando 110 

não prejudicar o serviço de emergência e urgência. Informou que já existe um projeto de reforma em andamento 111 

que poderá ser apresentado ao COMUS assim que concluído. Ana Elisa efetuou questionamentos sobre a 112 

relação de incentivo x número de vagas para realização do exame nas unidades de saúde. Sra. Denise informou 113 

que a demanda é espontânea, em seguida solicitou a Sra. Ana Soares verificar como está o fluxo atual de 114 

atendimento nas unidades e dará retorno na próxima plenária. Ainda com a palavra, Conselheira Ana Elisa 115 

questionou as práticas de meditação e ioga que não está no Plano, disse que considera essas práticas 116 

alternativas muito importantes para a saúde da mulher e que deveriam constar como práticas regulares. Sra. 117 

Denise disse que dentro do Plano existem várias ações genéricas e específicas, explicou que as ações 118 

alternativas sugeridas poderão ser contempladas nas Programações Anuais de Saúde.  Salientou que não é a 119 

favor da centralização de atividades, caso haja inserção de novas práticas que estas sejam inseridas em todas as 120 

unidades.  Conselheira Ana Elisa questionou também a descentralização das farmácias. Sra. Denise informou 121 

que as farmácias já foram descentralizadas, ficando somente os psicotrópicos com controle centralizado, 122 

atendendo a determinação de portaria específica. Sr. Alfredo considerou que o tempo para avaliar o Plano foi 123 

curto, porém não se exime das responsabilidades como conselheiro pela falta de participação mais ativa no 124 

acompanhamento do Plano. Corroborou a informação da presidente do COMUS com relação às dificuldades para 125 

formação das comissões.  Em seguida, sugeriu a inserção da terapia hormonal feminina, considerando que sua 126 

implantação já é preconizada pelo SUS/RENAME. Informou que é conselheiro recente e em seguida sugeriu aos 127 

conselheiros presentes uma participação mais efetiva nas ações do COMUS. Sr. Douglas fez questionamentos 128 

com relação à reposição hormonal para homens. Dr. Edson explicou que já existe a terapia hormonal para 129 

homens, porém sua indicação ainda necessita de cuidados específicos em decorrência da questão da 130 

probabilidade do desenvolvimento do câncer. Sra. Dirceia fez questionamentos sobre os protocolos médicos e 131 

atendimento a mulher que sofre violência doméstica. Sugeriu que seja inseridos adendos a respeito dos itens 132 

citados. Por último sugeriu adequação o número de veterinários no município. Sra. Denise informou que os 133 

médicos estão nesse momento participando de uma reunião com a Promotora Janine e esse assunto será 134 

abordado. Sra. Ana Soares informou que os protocolos médicos estão sendo revistos.  Dra. Daniela médica 135 

anestesista do Hospital de Clínicas de São Sebastião, fez algumas observações com relação ao item 4.1.4 – 136 

Serviço Hospitalar – Especialidades Médicas, informou que em determinados momentos enfrentam dificuldades 137 

com a alguns encaminhamentos oriundos do CROSS – Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde em 138 

decorrência do Hospital de Clínicas estar cadastrado para alguns serviços que não são realizados atualmente, 139 

principalmente, cirurgias pediátricas e neurocirurgias.  Sra. Denise salientou que o Plano contempla as metas e 140 

ações a serem implantadas no decorrer dos quatro anos. Explicou que o item 4.1.4 consta do Plano devido ao 141 

CNES e que uma das propostas inclui a neurocirurgia. Dr. Edson Cardin salientou que o Hospital não realiza o 142 

serviço de neurocirurgia há muitos anos, desde a época da Dra. Lucile e que não existe a menor possibilidade dos 143 

médicos existentes atualmente no HCSS realizarem este serviço específico em neurocirurgia, pois não possuem 144 

esta especialidade. Sra. Denise salientou que não podem alterar o histórico anterior, explicou que qualquer 145 

acréscimo no Plano será efetuado por meio de propostas nas planilhas. Em seguida, lembrou aos presentes que 146 

essas cirurgias serão realizadas no Hospital Regional que atenderá traumatologia, neurocirurgias e outras 147 

especialidades. Não havendo mais dúvidas a esclarecer, Sra. Isabel colocou em votação o Plano Municipal de 148 

Saúde 2018/2021, sendo aprovado por unanimidade pela plenária.  149 

3-Apresentação dos Dados Epidemiológicos COMVIV – Violência Interpessoal – Autoprovocada: Dra. 150 

Márcia Guimarães informou que o COMVIV integra participantes de diversas secretarias e atua sobre as 151 

notificações de violência doméstica. Informou que o Comitê completará 10 anos de existência e que a violência 152 

doméstica é considerada agravo a saúde. Disse que esse ano o Prefeito fez algumas alterações em sua 153 

composição, participando as seguintes instituições: Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, SETRADH, SEDUC e 154 

Delegacia. As reuniões têm periodicidade mensal e acontece objetivando a discussão dos casos de violência, 155 

suporte ao Conselho Tutelar e unidades de saúde. Informou que a Secretaria da Saúde tem a função essencial de 156 

notificar os casos enquanto que as demais secretarias atuam como sentinelas. Em seguida, discorreu sobre o 157 

número de notificações traçando um comparativo com o ano de 2016/2017 e que o ano marco de notificação foi o 158 

ano de 2007. Salientou que as fichas de notificação podem ser preenchidas mesmo diante de suspeitas. Em 159 

seguida, destacou que o PA de Boiçucanga é a unidade de saúde que mais notifica casos de violência. Efetuam 160 

treinamentos para os profissionais de saúde com relação ao acolhimento, conversa e atendimento específico. 161 

Informou que a média de idade das pessoas que sofrem violência fica entre 15 e 19 anos e que nessa faixa 162 

também se encontram as violências sexuais. Disse que ficou constatado que as pessoas de raça branca e sexo 163 

feminino são as que mais sofrem violência no Estado de São Paulo.  E que a residência tem sido o local de 164 
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preferência escolhido pelos agressores. Em seguida discorreu sobre os bairros no Município de São Sebastião 165 

nos quais foram efetuadas as notificações: Costa Sul: Boiçucanga, Costa Norte: Enseada/Jaraguá e Centro/Topo. 166 

Informou que as causas estão ligadas aos fatores de estresse, falta de perspectiva de vida, uso de drogas, outros. 167 

Informou que hoje ocorreu uma reunião com a Promotora de Justiça de São Sebastião, Dra. Janine para 168 

abordagem dessas questões. Destacou a internet como veículo facilitador para abusadores e pedófilos, 169 

distinguindo um do outro. Informou que o dowload de pornografia infantil é crime, bem como o seu 170 

compartilhamento. Salientou que o perfil dos abusadores está concentrado dentro das próprias residências, entre 171 

familiares e amigos da família. Conselheira Ana Elisa perguntou se existe um trabalho a ser feito com os 172 

abusadores. Dra. Marcia informou que o Brasil ainda caminha a passos lentos para desenvolvimento da política 173 

de programas para acompanhamento dos abusadores. Disse que existem programas piloto e esporádicos. 174 

Reforçou que o abuso sexual também é considerado uma doença /agravo de saúde. E que o novo termo utilizado 175 

para os abusadores é “Ofensores Sexuais”.  Informou que a Violência Autoprovocada envolve desde a 176 

automutilação, tomada de medicação e tentativa de suicídio. Chamou a atenção para a mudança do perfil de 177 

forma geral e principalmente para as mudanças com relação à agressão aos adolescentes e crianças, pois 178 

aumentou muito o número de casos de violência nessa faixa etária.  Por último, salientou que a abordagem do 179 

tema em pauta tem o objetivo de despertar a reflexão e conscientização das pessoas, pois a prevenção envolve 180 

falar sobre o assunto com as crianças e adolescentes, considerando que o abuso começa dentro de casa e de 181 

forma gradativa.  182 

4-Assuntos Gerais: 183 

4.1- Regimento Interno do COMUS: Sra. Isabel informou que devido ao Processo Eleitoral do COMUS e a 184 

alteração na Lei 1990/2009, alterada pela Lei 2404/2016, haverá a necessidade de revisar o Regimento Interno. 185 

Em seguida, disponibilizou o momento para manifestações espontâneas. Não havendo manifestação, Sra. Isabel 186 

sugeriu que a Secretaria Executiva se candidate, considerando ser uma composição paritária. Sugestão 187 

aprovada por unanimidade pela plenária.  188 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 189 

presentes. Ata elaborada por   Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Isabel 190 

Cristina do Nascimento Oliveira.     Sebastião, 12 de dezembro de 2017.                                                          191 
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