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ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 09 de março de 2021. Início às 15h e 05 minutos em 2ª chamada e término às 16 3 

horas e 14 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente Sra. Claudia Prudente submeteu a votação as seguintes 5 

atas: 267ª (Ducentésima Sexagésima Sétima) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 6 

09/02/2021, 169ª (Centésima Sexagésima Nona) Reunião Extraordinária, realizada 18/02/2021, 7 

170ª (Centésima Septuagésima) Reunião realizada no dia 23/02/2021, 171ª (Centésima 8 

Septuagésima Primeira) Reunião Extraordinária realizada no dia 25/02/2021, aprovadas por 9 

unanimidade. 10 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  11 
Ofícios Expedidos: Of. 021/2021 COMUS – ao MP – Solicitando atualização de documentos enviados. Of. 022/2021 12 
COMUS – SESAU - Solicitação de assinatura de Pacote Interprise do Google Meet – URGENTE. Of. 024/2021 13 
COMUS – SESAU – Solicitação de Armário, guilhotina e outros. Of. 025/2021 COMUS – SESAU – Reitera Of. 14 
086/2019 Solicita compra de 2 computadores. Of. 026/2021 COMUS – SESAU – Solicita treinamento de TI. Of. 15 
274/2021 COMUS – SESAU – Devolução de computador. Of. 027/2021 COMUS – Gabinete do Prefeito – Solicita 16 
alteração do COMUS, Sra. Bruna. Of. 028/2021 COMUS – SESAU – Encaminha parecer COFIN 3º quadrimestre 17 
2020. Of. 029/2021 COMUS – FSMSS – Encaminha parecer COFIN 3º quadrimestre 2020. Of. 030/2021 COMUS – 18 
HCSS – Encaminha parecer COFIN 3º quadrimestre 2020 Of. 031/2021 – COMUS – ao DESES – solicita compra de 19 
caixa acústica para COMUS, Of. 032/2021 – COMUS – ao SINDSERV – solicita indicação de membro titular, Of. 20 
033/2021 – COMUS – a AMESSI – solicita indicação de membro suplente para o COMUS, Of. 034/2021 – COMUS – 21 
ao Gabinete do Prefeito – encaminha decreto de alteração na composição do COMUS, Of. 035/2021 – COMUS – ao 22 
Gabinete do Prefeito – encaminha decreto de alteração na composição do COMUS, Of. 036/2021 – COMUS – ao 23 
Ministério Público – sobre denúncia Helton Romano, Of. 037/2021 – COMUS – ao Tribunal de Contas do Estado – 24 
sobre prestação de contas 1 e 2º quadrimestre, Of. 038/2021 – COMUS – a Fundação de Saúde – sobre denuncia 25 
Helton Romano, 039/2021 – COMUS – a SESAU – Solicitando funcionário. 040/2021 – COMUS – a SESAU – 26 
manutenção de ar condicionado. 041/2021 – COMUS – a SESAU – denuncia do usuário Celso Aparecido. Ofícios 27 
Recebidos: Of. 037/2021/SESAU/GS – Resposta do Of. 015/202, solicitando prazo de 30 dias para emissão de 28 
relatório. Of. 25/2021/GB – Envio de minuta do projeto de Lei que dispõe sobre a Consolidação da legislação que 29 
disciplina o COMUS. Of. 001/2021 AMESSI – Indicação da Sra. Bruna como conselheira. Of. 29/2021/SESAU/GS – 30 
Solicitação de reunião extraordinária, para prestação de contas do 2º quadrimestre de 2020.Of. 001/2021 AMESSI – 31 
Indicação da Dra. Bruna Pinto como representante da AMESSI no COMUS.  Of. 041/2021/SESAU/GS – resposta do 32 
Of. 020/2021 COMUS. 043/2021/SESAU/GS – Prestação de contas do 3º quadrimestre de 2020. Of. 33 
044/2021/SESAU/GS – Solicitação de reunião extraordinária para apresentação de SISPACTO 2021. 34 
046/2021/SESAU/GS – Encaminha portaria de exoneração da Sra. Ana Cristina. 047/2021/SESAU/GS – Indicação do 35 
Sr. Paulo Henrique como membro titular pela Fundação Pública. 103/2021 – FSPSS - DAdm – Em resposta ao Of. 36 
018/2021 COMUS, encaminhando Portaria nº 0496/202. 050/2021/SESAU/GS – Resposta de Of. 008/2021 COMUS, 37 
encaminhando portaria 387/2021, do Sr. Paulo Roberto Machado Guimarães. Of. 104/2021 – PSFSS – PRE – 38 
Encaminhando Prestação e Contas do Contrato de Gestão nº 001/2019, referente ao mês de janeiro/2021. Of. 39 
105/2021 – PSFSS – PRE – Indicar Sr. Paulo Henrique para compor o Conselho. Of. 077/2021/SESAU/GS – 40 
Encaminhando resposta da FSPSS Of. 32/2021 – PRE FSPSS. Of. 083/2021/SESAU/GS – Desligamento as Sra. 41 
Jacqueline e Indicação do Sr. Paulo Henrique para COFIN. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: 42 
Datada 01/03/2021 – Fundo Municipal – Prestação de contas HCSS - competências janeiro de 2021. Datada 43 
01/03/2021 – Fundo Municipal – Prestação de contas HCSS COVID-19 - competências janeiro de 2021. Datada 44 
01/03/2021 – Fundo Municipal – Prestação de contas FSPSS - competências janeiro de 2021. Datada 03/03/2021 – 45 
Fundo Municipal – FOPAG competência - fevereiro/2021.Datada de 03/03/2021 – Fundo Municipal – Empenhos 46 
liquidados - competência - fevereiro/2021. Datada 05/03/2021 – Fundo Municipal – Extratos Bancário – Caixa e BB – 47 
competência de fevereiro/2021. Resoluções: 010/2021 COMUS – Inclusão do conselheiro Arthur na Comissão de 48 
Ética. 011/2021 COMUS – Inclusão do conselheiro Arthur no Conselho Curador. 012/2021 COMUS – Inclusão dos 49 
conselheiros Arthur e Miguel na COFIN. 013/2021 COMUS – Inclusão da conselheira da Maria Angela no Plano 50 
Municipal. 014/2021 COMUS – Inclusão dos conselheiros Arthur e Giuliana na Comissão de Revisão do Regimento. 51 
015/2021 COMUS – Inclusão da conselheira da Laysa no Conselho Fiscal. 016/2021 COMUS – Inclusão do 52 
conselheiro Arthur como segundo secretário na Secretaria Executiva. 017/2021 COMUS – Alteração de status de 53 
contas do 2º quadrimestre de 2020. 018/2021 COMUS – Aprovação da Prestação de Contas do 3º quadrimestre. 54 
018/2021 COMUS – Aprovação de Prestação de Contas do 3º quadrimestre de 2020. 019 /2021 COMUS – Aprovação 55 
do SISPACTO 2021. Decretos COMUS: Decreto 8101/2021 – Inclusão Maria Angela e Laysa. Decreto 8102/2021 – 56 
Inclusão Miguel e Mônico. Decreto 8101/2021 – Inclusão Arthur. E-mails recebidos: Helton Romano – 26/02/2021 – 57 
Solicitando informações referente a resposta do COMUS a solicitações do MP. Gabinete Saúde do Município de 58 
São Sebastião – 08/03/2021 – Of. Circular COSEMS/SP nº 011/2021. E-mails enviados: Comunicação PMSS - 59 
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10/02/2021 – solicitando divulgação da 169ª Reunião Extraordinária do COMUS. Promotoria – 10/02/2021 – 60 
encaminhando Of. 21/2021. Conselheiros – 10/02/2021- Pauta da 169ª Reunião Extraordinária COMUS. 61 
Comunicação PMSS - 19/02/2021 – solicitando divulgação da 171ª Reunião Extraordinária do COMUS - SISPACTO. 62 
Comunicação PMSS - 10/02/2021 – solicitando divulgação da 171ª Reunião Extraordinária do COMUS. Promotoria 63 
de Justiça - 10/02/2021 – solicitando parecer de ressalvas encaminhadas ao MP. Conselheiros – 23/02/2021- Pauta 64 
da 171ª Reunião Extraordinária COMUS. Flavio Kajiya – 03/03/2021 – Complementação da pauta 268ª Ord. COMUS. 65 
Conselheiros – 09/03/2021 – Complementação da pauta 268ª Ord. COMUS. Helton Romano – 01/03/2021 – 66 
confirmação de recebimento de e-mail. Helton Romano – 02/03/2021 – Respostas a questionamentos. Comunicação 67 
PMSS - 08/03/2021 – solicitando atualização no site Oficial da Prefeitura do local e modalidade de participação da 68 
reunião ordinária 268º. Conselheiros - 08/03/2021 – solicitando atualização no site Oficial da Prefeitura do local e 69 
modalidade de participação da reunião ordinária 268º. 70 

ORDEM DO DIA:  71 

1- Ciência da Portaria de Exoneração da SESAU - Dr. Paulo Guimarães; 72 

2- Eleição para Indicação de Membro titular para compor o Conselho Curador da 73 

Fundação de Saúde; 74 

3- Apresentação Resumida do Período referente à participação dos Conselheiros 75 

indicados para o Conselho Curador e Conselho Fiscal da Fundação de Saúde; 76 

4- Ausências dos Conselheiros às reuniões do Conselho Curador da Fundação de Saúde; 77 

5- Assuntos Gerais. 78 

Sra. Claudia informou sobre Oficio recebido solicitando o desligamento da Conselheira 79 

Jacqueline Marinho e a indicação do Conselheiro Paulo Henrique para Comissão de Finanças - 80 

COFIN e que houve alteração no SISPACTO 2021, no Indicador 8, sobre a Sífilis Infantil, na 81 

qual o pactuado era 21 e o correto seriam 9, e que Sra. Laysa explicaria o motivo da alteração. 82 

Pauta submetida à votação, aprovada, por unanimidade pela plenária. Em seguida, fez a 83 

constatação de credenciamento, não havendo, passou-se a ordem do dia. 84 

1- Ciência da Portaria de Exoneração da SESAU - Dr. Paulo Guimarães; 85 

Sra. Claudia informou que a Portaria de exoneração do Sr. Paulo Guimarães foi datada de 04 86 

de janeiro/2021 e que o mesmo participou na reunião Ordinária subsequente como conselheiro, 87 

com direito a voz e voto. Disse que a Secretaria Executiva deliberou por apenas excluir o voto do 88 

Sr. Paulo, pois seu voto não alterou o status da votação, não causando prejuízo ao mérito. Em 89 

seguida disponibilizou o momento para manifestação e sugestões dos conselheiros sobre o 90 

assunto. Colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade a exclusão do voto do Sr. 91 

Paulo. 92 

2- Eleição para Indicação de Membro titular para compor o Conselho Curador da 93 

Fundação de Saúde: Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação dos 94 

conselheiros interessados em ocupar a vaga. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, 95 

informou que o Sr. Mônico, UNIBAIRROS, havia dito, via whatsapp, que participaria online da 96 

Plenária, e que tinha interesse em se candidatar para a vaga de titular no Conselho Curador, 97 

contudo estava internado com COVID-19. Sra. Claudia disponibilizou momento para 98 

manifestações de objeções sobre a eleição da vaga e na indicação do Sr. Mônico. Não havendo 99 

manifestações contrárias. A Plenária aprovou por unanimidade pela plenária, inclusão do 100 

Sr. Mônico como membro titular. 101 

3- Apresentação Resumida do Período referente à participação dos Conselheiros no 102 

Conselho Curador e Conselho Fiscal da Fundação de Saúde: Sra. Claudia informou que foi 103 

solicitado em reunião anterior que os relatórios emitidos pelos conselheiros do COMUS, sobre as 104 

deliberações do Conselho Curador e do Conselho Fiscal fossem enviados à Executiva do 105 

COMUS e que até o momento não havia recebido. Sra. Dirceia sugeriu que fossem 106 

encaminhadas as atas dos Conselhos Curador e Fiscal da Fundação de Saúde para ciência dos 107 

Conselheiros. Sra. Claudia solicitou aos representantes do COMUS nos Conselhos Curador e 108 

Fiscal da Fundação que constassem em seus relatórios as justificativas de seus votos. Em 109 

resposta ao Sr. Arthur, explicou que o Conselho Fiscal se reúne mensalmente e o Conselho 110 

Curador bimestralmente, sendo assim, os relatórios deverem ser apresentados na reunião 111 
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Ordinária do COMUS subsequente, pois tanto o Conselho Curador quanto o Conselho Fiscal 112 

foram citados pelo Ministério Público, referente a denúncias sobre os Recursos Humanos da 113 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS. Apresentação do Representante do 114 

Conselho Curador - Sr. Arthur que informou que participou da última reunião do Conselho 115 

Curador como suplente, e que foram feitas apenas apresentações: Pauta informativa: 1. 116 

Apresentação do Novo Secretário, Sr. Reinaldo, “Reinaldinho”; 2. Informação de Ad referendo de 117 

Secção da funcionária Priscila Magalhaes, para Secretaria de Educação, não houve deliberação; 118 

3. Informações sobre regularização de portarias de Secção dos Coordenadores Estatutários do 119 

departamento de Odontologia da FSPSS; 4. Retomada do concurso público da FSPSS para 120 

reposição de vagas, informou que não foi estipulado data para essa retomada. Pauta 121 

Deliberativa: 1. Minuta de Termo Orientador de Acordo de Cooperação Técnica para Estágios 122 

Curriculares nas Unidades de Saúde da FSPSS, que foi aprovada por unanimidade. Disse 123 

acreditar ser um projeto muito interessante, o qual irá abarcar jovens e/ou estudantes para 124 

ocupação de cargo na saúde pública ou privada para trazê-los juntos ao Município de São 125 

Sebastião para prestação de serviços por meio de convênios. Informou que já está sendo 126 

conversado com a Faculdade de São Sebastião e a Escola Técnica Estadual (ETEC) de São 127 

Sebastião, e possivelmente o projeto será encaminhado a Faculdades de outras localidades que 128 

tiver interesse em capacitar seus alunos, enriquecendo a mão de obra do Município. Informou 129 

que havia interesse do Municípios de Bertioga e de Santos em fazer parcerias com o Município 130 

de São Sebastião referente a estágios. Observou que a Saúde Pública carece de mão de obra, e 131 

que seria interessante dar essa oportunidade tanto a população quanto aos jovens recém-132 

formados, que precisam da experiência. Disse ter votado a favor, mesmo não tendo data pra 133 

entrar em efetivo exercício. Sr. Paulo Henrique informou que após a aprovação do Conselho 134 

Curador, em relação aos convênios com as Instituições de Ensino, houve ação de testagem de 135 

COVID - 19 efetuada do lado da Caixa Econômica Federal, onde os alunos de Enfermagem 136 

participaram sob a supervisão de Estágio tanto da Instituição de Ensino quanto da Prefeitura. 137 

Informou ainda, que existe a previsão de mais três ações a serem realizadas na próxima 138 

semana, nas regiões: Central, Costa Norte e Costa Sul. Sra. Claudia solicitou ao Sr. Paulo 139 

Henrique o envio do Termo do Convênio para apreciação do COMUS. Apresentação da 140 

representante do COMUS no Conselho Fiscal: Sra. Laysa informou que foi analisada toda 141 

documentação em relação à prestação de contas do mês de janeiro da FSPSS, foi apresentado 142 

ao Conselho: 1. Fluxo de Caixa; 2. Contas: de investimento e correntes; 3. Documentação 143 

referentes aos pagamentos efetuados, tanto de compras quanto de funcionários. Observou que 144 

foi conferida toda documentação e condizia com os extratos apresentados. Informou que as 145 

contas foram aprovadas. Sra. Claudia disponibilizou momento para questionamentos dos 146 

conselheiros. Não houve manifestação. Sr. Paulo Henrique informou a Sra. Claudia que havia 147 

encaminhado para o seu e-mail os termos dos convênios de estágio. 148 

4- Ausências dos Conselheiros às reuniões do Conselho Curador da Fundação de Saúde; 149 

Sra. Claudia disse que conforme informações da Sra. Giuliana, os conselheiros do COMUS, 150 

não estariam participando das reuniões do Conselho Curador, e que na última reunião apenas o 151 

Sr. Arthur compareceu. Foi informado a Sra. Cláudia que a Sra. Dirceia e a Sra. Viviane também 152 

compareceram à reunião. Sra. Claudia disse entender as faltas por causa da pandemia, 153 

contudo as reuniões também seriam feitas na modalidade online, e caso o titular não pudesse 154 

comparecer, deveriam acionar os respectivos suplentes. Sra. Ana Maria, administrativo do 155 

COMUS, informou a composição do Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de 156 

São Sebastião – FSPSS, Dirceia Arruda de Oliveira como titular, tendo como suplente Ângela 157 

Júlia Recchia Thomaz, Luciana da Silva como titular, tendo como suplente Douglas Alberto 158 

Braga, Viviane Moura Snodgrass como titular, tendo como suplente Danila Carvalho de Santana 159 

Caruzzo e Mônico Santos Silva como titular, que se candidatou hoje, e Arthur de Matos Beolchi 160 

como suplente. Sra. Claudia disse que havia um grupo de whatsapp do COMUS referente ao 161 
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Conselho Curador. Sra. Dirceia disse que está fazendo parte do grupo do Conselho Curador da 162 

FSPSS e que achava que não estava tendo reuniões, pois não estava sendo avisada. Sra. Ana 163 

Maria, administrativo COMUS, disse que avisou a Sra. Regiane, funcionária da Fundação de 164 

Saúde Pública de São Sebastião, sobre a situação da Sra. Dirceia e foi sanada a falta de 165 

comunicação. Sra. Dirceia sugeriu que fosse solicitado ao Conselho Curador o envio das atas 166 

após as reuniões. Sra. Claudia informou que vai solicitar as atas. Sra. Viviane disse que houve 167 

problemas de comunicação, e que soube de reunião, online, do Conselho Curador, somente 168 

após ter ocorrido, como também houve reuniões desmarcadas. Disse acreditar que avisando 169 

com antecedência sobre as reuniões, os conselheiros, poderiam se organizar melhor para 170 

poderem comparecer. Sra. Claudia disse que será verificada a quantidade de reuniões 171 

realizadas no Biênio. 172 

5- Desligamento da Sra. Jacqueline da Comissão Financeira – COFIN e a indicação do Sr. 173 

Paulo Henrique para COFIN: Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação dos 174 

conselheiros. Não havendo manifestações contrárias, a substituição foi aprovada por 175 

unanimidade pela plenária. 176 

6- Assuntos Gerais. 177 

6.1 - Alteração do SISPACTO: Sra. Claudia avisou que houve alteração no SISPACTO 2021, 178 

no indicador 8, sobre a Sífilis Infantil, e passou a palavra pra Sra. Laysa explicar a alteração. 179 

Sra. Laysa informou que foi apresentado o SISPACTO 2021 foi apresentado no COMUS dia 25 180 

de fevereiro, após aprovação foi inserido no sistema. O Departamento Regional de Saúde – DRS 181 

entrou em contato com a Secretaria de Saúde e solicitou reanálise do indicador 8, sobre a Sífilis 182 

Infantil, pois estava a cima do preconizado. Disse que analisaram o indicador pela média 183 

histórica como feito nos outros indicadores, contudo no caso desse indicador deveria ter sido 184 

feito o cálculo com base nos novos casos sífilis congênita de 2020. Disse que o Município vinha 185 

de uma Média História alta, e que no ano passado houve uma grande redução de casos, sendo 186 

assim a pactuação correta seria de 9 casos novos de sífilis congênita em crianças menores de 1 187 

ano, e não de 21 novos casos como apresentado anteriormente. Informou que conversou com a 188 

presidente do COMUS, Sra. Claudia, que deveria ser feita essa alteração no sistema, e 189 

encaminhada para DRS. Sr. Paulo Henrique disse que no exercício anterior houve 36 casos de 190 

sífilis congênita com esse indicador, o DRS comunicou que o Município estava acima da média 191 

Estadual, e em decorrência foram adotadas algumas ações juntamente com médicos, 192 

enfermeiros na Atenção Básica de Saúde, como: capacitação de profissionais, reuniões com o 193 

laboratório, pois houve casos de falsos positivos nos exames; elaboração de nova caderneta de 194 

gestantes com espaço próprio para acompanhamento destes casos; acompanhamento mensal, 195 

das equipes, nos prazos estipulados pela DRS para exames. Informou que em decorrência das 196 

novas ações o Município conseguiu reduzir de 36 casos para 9 casos de sífilis congênita, queda 197 

de 75% de casos. Sra. Claudia Informou que a Sra. Laysa havia solicitado agendamento de 198 

duas reuniões extraordinárias, solicitou que a mesma informasse para plenária os assuntos e 199 

tempo de duração, para deliberação e votação da plenária. Sra. Laysa disse que gostariam de 200 

unificar as reuniões sobre os Relatórios Anuais de Gestão – RAG: 1. Reapresentação do RAG - 201 

2018, pois na época da apresentação havia formato previsto no Sistema de Informação da 202 

Atenção Básica – SIAB SUS, porém houve atualização e o novo Sistema é o DigiSUS - 203 

plataforma móvel de serviços digitais oficial do Ministério da Saúde, e o novo modelo não 204 

comporta a exportação dos dados. Disse que o resumo/relatório reapresentado será o mesmo, 205 

contudo seriam inseridos novos dados, para transmissão. 2. Apresentar o RAG 2020. Informou 206 

que a reunião para alteração do Plano Municipal vigente, para inserir as novas diretrizes do 207 

Plano de contingencia da COVID-19, será apresentado em abril/2021, provavelmente na 208 

Reunião Ordinária do COMUS. Sra. Viviane perguntou se havia previsão de data para 209 

apresentação do RAG. Sra. Laysa respondeu que provavelmente dia 23/03/2021, terça feira. 210 

Sra. Claudia sugeriu que a reunião do RAG fosse feitas no mesmo dia, em reuniões diferentes. 211 
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Aprovado por unanimidade. Sra. Dirceia disse que ficou assustada com o número de pessoas 212 

que testaram positivo para COVID-19, divulgados pela Secretaria de Saúde. E perguntou se as 213 

pessoas que testaram positivo estariam na UTI. Sr. Paulo Henrique disse que foram efetuados 214 

1200 testes rápidos, testagem em massa, na região Central, onde cerca de 211 pessoas 215 

testaram positivo para COVID-19. Observou que a maior parte das pessoas que testaram 216 

positivo era assintomática, tiveram contato com o vírus, mas não tiveram a reações no 217 

organismo. Disse que a orientação a ser seguida foi o isolamento social, o isolamento dos 218 

parentes que moram na mesma casa, para que se evite o contágio nos próximos 14 dias e o uso 219 

de máscaras e de medicamentos, tratamento precoce. Respondeu a Sra. Dirceia que não 220 

significa que porque testaram positivo para o vírus as pessoas estariam sendo encaminhadas 221 

para UTI. Informou que na próxima semana seriam efetuados mais testes rápidos, pois cerca 17 222 

a 20% foram positivos. Sra. Dirceia perguntou se teria como saber se essas pessoas realmente 223 

iriam ficar em casa. Sr. Paulo Henrique respondeu que logo após o resultado do teste, positivo, 224 

a pessoa seria notificada pela Vigilância Epidemiológica, e no próprio termo em que a pessoa 225 

assina, se compromete a fazer o isolamento, sob pena de responder criminalmente pelo crime 226 

de contágio. Disse que qualquer cidadão, com o conhecimento de pessoa contaminada que não 227 

estiver cumprindo o isolamento, pode denunciar. Informou que serão efetuadas mais três 228 

testagem em massa, uma na Região Central, uma na Costa Norte e outra na Costa Sul, contudo 229 

as datas ainda não foram estabelecidas. Sra. Claudia disse que alguns munícipes de São 230 

Sebastião passaram em atendimento na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de 231 

Caraguatatuba, e que foram informados que o resultado dos exames de COVID-19 seria 232 

encaminhado para São Sebastião, contudo isso não estaria acontecendo. Sugeriu que 233 

entrassem em contato com a UPA, para esclarecimentos sobre real situação dos resultados de 234 

exames dos moradores São Sebastião. Sr. Paulo Henrique respondeu que estão notificando a 235 

Vigilância de Epidemiológica da prefeitura de Caraguatatuba sobre moradores que passam na 236 

Rede Pública de São Sebastião e testaram positivo para COVID-19. Disse que não ter certeza 237 

se o Munícipio de São Sebastião estaria sendo notificados dos pacientes que passaram pela 238 

Rede de Saúde de Caraguatatuba. Solicitou a Sra. Fernanda Paluri, diretora da Vigilância, entrar 239 

em contato com Caraguatatuba para se informar se existe algum caso remanescente, de 240 

moradores de São Sebastião, que testou positivo. Sra. Claudia disse que o agente de saúde, ao 241 

fazer visita domiciliar, foi informado pelo próprio paciente que testou positivo pra COVID-19 e 242 

estaria de quarentena, mas não houve notificação da Vigilância, pois haviam ido ao UPA de 243 

Caraguatatuba. Observou que geograficamente os Municípios se encontram bem próximos, e o 244 

trânsito das pessoas entre Municípios é muito intenso. Informou que a Sra. Maria Ângela, 245 

Secretaria Adjunta, disse que provavelmente na próxima Reunião Ordinária do COMUS estará 246 

disponibilizada a plataforma GoogleMeet para realização das reuniões virtuais do COMUS. Sr. 247 

Paulo Henrique solicitou a palavra para esclarecer sobre a vacinação, informou que 248 

encontraram dificuldade nos postos de saúde com relação às informações sobre a vacina. 249 

Informou que o Governo Estadual encaminha lotes de vacina de acordo com a faixa etária, 250 

contudo não são enviados 100% das doses solicitadas, como exemplo citou que solicitaram 85 251 

doses de vacina para maresias da faixa etária de 80-84 no primeiro lote chegaram 42 doses, 252 

sendo assim metade das pessoas da faixa etária ficariam aguardando o 2º lote de vacina. Disse 253 

que mesmo sem ter sido enviado o 2º lote da vacina da faixa etária, já está sendo encaminhado 254 

o 1º lote de outra faixa etária, e gerando assim confusão de entendimento. Disse que os lotes 255 

recebidos pelo Governo do Estado vêm lacrados e com a faixa etária descriminada, e que o 256 

papel no Munícipio seria apenas aplicar a medicação. Disse que provavelmente na próxima 257 

semana estarão vacinando as faixas etárias 80-84, 77-79, 76-75, pois a partir do dia 15 será 258 

recebido lote de vacinas da faixa etária 76-75. Informou que os lotes estariam vindos com base 259 

nos números da Campanha de Influenza, que foi solicitado ampliação, complementação, de 260 

repasse, pois houve dificuldade em atingir o percentual mínimo exigido pelo Estado na 261 
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Campanha de Influenza e em São Sebastião houve algumas pessoas, profissionais da saúde 262 

com segunda residência no Município, que apresentaram o comprovante de residência e carteira 263 

profissional, e foram vacinados pelo Município. Sra. Dirceia perguntou quando chegará a 2ª 264 

dose da vacina. Em seguida, solicitou que sejam divulgados maiores informações. Sr. Paulo 265 

Henrique respondeu que o envio da 1ª dose fica “casado” com o envio da 2ª dose do lote. Disse 266 

que existe dificuldade em divulgar maiores informações, pois ao Município não chegam tais 267 

informações. Deu como exemplo grupos de whatsapp que estão divulgando datas de vacinação 268 

que são inverídicas, pois ainda não foi recebida qualquer informação do Governo do Estado. 269 

Disse que foram informados sobre a remessa do 1º lote de 75-76 anos, mas não informaram 270 

quantidade, dificultando assim o planejamento. Disse ser importante comentar, como divulgado 271 

no link vanguarda, que em uma cidade do Vale alguns idosos reclamaram que aguardaram no 272 

Mercado Municipal, único ponto de vacinação da cidade, cerca de 5 horas para serem 273 

vacinados, diferente do que ocorreu em São Sebastião, onde as vacinações desta mesma faixa 274 

etária foram feitas nas residências. Sra. Claudia disse que existem pessoas de 85-90 anos, e 275 

que seria mais fácil vacinar nas residências, e que o maior fluxo de vacinação será na faixa 276 

etária de 60-65 anos. Sra. Paulo respondeu a Sra. Dirceia que cada frasco contém 10 doses, 277 

quando aberto deve-se utilizar todas as doses. Disse que sugeriria na próxima reunião do 278 

Comitê que fosse feito cadastro reserva das próximas faixas etárias, e havendo vacina 279 

remanescente da faixa etária seria chamado comparecerem ao posto de vacinação, para não 280 

perder as doses. Sr. Leonel disse que se essas doses remanescentes se chamam “xepa”. Sra. 281 

Claudia sugeriu que fosse feito cadastro reserva de todas as faixas etárias. Convidou a 282 

Vigilância Epidemiológica a participar de reunião futura do COMUS para explicar sobre vacinas 283 

tanto do COVID-19 quanto de vacinas de rotina, prazos de validade. Observou que algumas 284 

vacinas tem validade de 8 horas após o frasco aberto, e alguns usuários do SUS não 285 

compreendem esse fato, exemplificou com a vacina da malária. Sr. Arthur perguntou se houve 286 

algum descarte das vacinas relacionadas COVID-19. Sr. Paulo Henrique respondeu que os 287 

lotes recebidos do Governo do Estado não são correspondentes a necessidade existente no 288 

Município, exemplificou dizendo que havendo 80 idosos o Governo do Estado encaminha 289 

apenas metade das doses necessárias (40 doses), e outra metade de pessoas que não foram 290 

vacinadas naquele dia não entendem o porquê, pois havia sido divulgado pela comunicação a 291 

chegada de lote de vacinas para aquela determinada faixa etária. Disse que diferente da vacina 292 

da Influenza, que não havia procura, na vacina do Coronavírus existe muita procura para pouca 293 

vacina, sendo assim falta demanda para suprir a necessidade das Unidades. Sr. Arthur disse 294 

que o Dr. Leonel falou que havia tido descarte de vacina. Sr. Paulo Henrique perguntou ao Dr. 295 

Leonel onde houve descartes da vacina de COVID-19. Sr. Leonel disse que inicialmente 296 

existem dois tipos de vacinas: a Coronavac e a de Oxford, uma delas tem que ser consumida 297 

todo o frasco em um período de tempo, o que pode acontecer é de sobrarem 2 doses de vacina 298 

no frasco e passar o período de tempo, não havendo possibilidade de utilização. Sr. Paulo 299 

Henrique perguntou se aconteceu ou pode acontecer. Sr. Leonel respondeu que pode 300 

acontecer. Concordou com a sugestão do Sr. Paulo sobre o cadastro de faixa etária próxima 301 

para ficar a disposição caso fiquem disponíveis doses de vacina. Disse reconhecer que a 302 

sofisticação legal e necessária, do cadastro, contudo existem grandes dificuldades de logísticas 303 

como: quantidade de vacinas, armazenamento, locais de vacinação, funcionários, motoristas. Sr. 304 

Arthur perguntou novamente se houve descarte de vacina do Covid19. Sr. Leonel informou que 305 

houve em São Paulo, mas no Município de São Sebastião não. Sr. Paulo Henrique informou 306 

que quando receberam a noticia do Governo do Estado que iniciaria a vacinação, foi só 307 

informado a data do início, e não de que forma seria feita. Fizeram um planejamento acreditando 308 

que fosse encaminhado um grande lote de vacina, e que teriam que vacinar rapidamente para 309 

não perderem doses, no planejamento seriam contratados 6 enfermeiros, 50 técnicos de 310 

enfermagem. Disse que se houvessem terminado esse processo de contratação estariam tendo 311 
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um grande gasto com folha de pagamento e cada funcionário estaria aplicando no máximo de 2 312 

a 3 vacinas por dia. A maior dificuldade, hoje, seria não ter as doses necessárias de vacinas. 313 

Sra. Maria Angela, secretária de Saúde Adjunta, disse que no dia anterior, sobraram 2 doses, e 314 

que ligaram para Unidade Básica do Pontal da Cruz, faixa etária mais de 80, e as duas primeiras 315 

pessoas da lista foram chamadas pra tomar essas doses remanescentes, chamada de “xepa”. 316 

Informou que estão elaborando lista de prioridade, por idade, 80+, 70+, e se for o caso 60+, para 317 

aplicar as doses remanescentes. Disse ainda que nenhuma dose foi perdida no Município de 318 

São Sebastião, todas as doses foram aplicadas. Sr. Miguel, com participação on line, perguntou 319 

se existe documento informando o número de entrada e aplicação de doses. Sra. Maria Angela 320 

respondeu que esses dados se encontram no site VACIVIDA, do Ministério da Saúde, onde 321 

constam dados como nome, CPF, CNS, vacina e dose. Sra. Claudia sugeriu que fosse 322 

encaminhado ao COMUS site e informações sobre o VACIVIDA par divulgação na página do 323 

COMUS. Sra. Maria Angela informou que esse sistema é alimentado diariamente pela equipe 324 

da Vigilância Sanitária. Sr. Arthur ressaltou que sua pergunta visa o esclarecimento de dúvidas, 325 

objetivando o aperfeiçoamento de ações para ajudar o Município a fazer um trabalho para o bem 326 

da coletividade e nunca no sentido de simplesmente criticar por criticar. Disse que foi muito bem 327 

exposto pelo Sr. Leonel, Sr. Paulo, Sra. Maria Angela, e que não foi perdida nenhuma dose da 328 

vacina, até o momento. Sra. Claudia disse que a confusão se deu em decorrência do 329 

comentário sobre vacinas de rotina, e não em relação às vacinas contra o COVID-19. Sra. Maria 330 

Angela informou que caso ocorra perda de doses contra o COVID 19 responder-se-ão 331 

criminalmente. Sra. Claudia agradeceu aos conselheiros a presença. Nada mais havendo a 332 

tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida à 333 

aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes (Presencialmente 334 

e online). Ata elaborada por Renata de Melo Reinig e presidida por Claudia Prudente de Siqueira 335 

Canhadas. São Sebastião, 09 de março de 2021.  336 
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