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ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos três dias do mês de junho de dois mil e quatro, na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião 
na presença dos membros que assinam a lista de presença, para analisar e 
discutir a seguinte pauta:1) SITUAÇÃO ATUAL DO PSF. Iniciada a reunião, foi 
feita a leitura das correspondências, convite da Faculdade São Sebastião para 0 
1°FASS Visão Costeira; convite Reunião Preparatória para Formação do 
Conselho Consultivo de Apoio à gestão do Parque Estadual da serra do Mar-
Núcleo S.S; Extratos do FNS–Fundo Nacional de Saúde; Requerimento 170/04 
Câmara Municipal referente a procedimento para troca de sonda foley nos PS’s e 
USF. A seguir passou-se a discussão da pauta.1) SITUAÇÃO ATUAL DO PSF. A 
Presidente passou a palavra à conselheira Célia, que informou ter realizado, na 
companhia dos conselheiros Silvia Galhardo, Moacyr Colli e Eulália, visitas nas 
Unidades de Saúde, e elaboraram relatório, parte integrante desta ata, que foi lido 
a seguir. A conselheira Célia ressaltou ter tomado conhecimento de que o 
Secretário está realizando visitas de rotina nas Unidades, atitude louvável, que 
passa confiança aos funcionários. O Sr. Moacir informou que a fossa do PA de 
Boiçucanga está isolada de maneira inadequada e sem ligação à rede de esgoto. 
Foi informado que a aquisição dos materiais já está sendo feita para resolver o 
problema. O Dr. Paulo Jorge informou estar iniciando o processo de adequação 
das dependências das unidades do Jaraguá, Enseada, Morro do Abrigo, Juquehy, 
conforme previsto no quadro de metas da SESAU apresentado pelo mesmo em 
reunião do COMUS. A conselheira Silvia alegou que talvez seja necessário mais 
do que reforma, no caso do PSF Pontal, onde o COREN – Conselho Regional de 
Enfermagem, havia interditado a Unidade. O Dr. Silvio, coordenador do PSF, 
solicitou que a conselheira Silvia apresente o documento do COREN, pois o 
mesmo desconhece a existência deste até o momento. A enfermeira Adelaide, 
responsável técnica da SESAU junto ao COREN, órgão regulamentador da 
profissão de enfermagem, informou que este não interdita área física dos 
estabelecimentos de saúde. A conselheira Célia disse que os funcionários da 
Unidade não sabem ao certo qual era o termo a que se referia a interdição da 
Unidade pelo COREN. O Dr. Silvio disse não ter conhecimento da existência da 
interdição e novamente solicitou a apresentação do referido documento, 
considerado inexistente pelas declarações da Enfermeira Adelaide. Acrescentou 
que quando a conselheira faz uma acusação sugerindo omissão desta 
administração à situação da Unidade, deve apresentar documento por escrito. A 
conselheira Silvia questionou a ausência de uma farmácia na unidade do Pontal. 
O Dr. Silvio informou que não há espaço adequado e que a coordenação tem 
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procurado outro imóvel com melhores condições de instalação da Unidade. A 
conselheira Silvia diz ter conhecimento da dificuldade de locação já que há cerca 
de um ano atrás foi cogitada a possibilidade de mudança de endereço. A 
conselheira Silvia questionou o porquê da demissão do médico que atendia no 
Morro do Abrigo. O secretário informou que o médico não tinha o perfil para 
acompanhar os programas, já que o PSF exige médicos generalistas. A Dra. 
Bernadete, da coordenação do PSF, informou que já trabalhou na USF Itatinga I, 
e quando da instalação, houve grande dificuldade em localizar imóvel apropriado 
para locação e funcionamento do programa, uma vez que a cobertura era feita por 
somente uma USF. O imóvel atualmente locado deve sofrer algumas adequações, 
já que não existe nenhum outro disponível para atendimento das famílias 
cadastradas naquela área. O Dr. Silvio informou que o arquiteto da VISA já 
analisou o local e emitiu relatório referente às adequações da Unidade. Elogiou o 
papel dos conselheiros nas visitas realizadas e acrescentou que este 
procedimento só vem a contribuir com o bom andamento dos serviços oferecidos 
à comunidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após 
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 03 de junho de 2004. 
Secretária:                    Ana Paula de Almeida. 
LISTA DE PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA: 
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