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ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
 
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e seis, às 16:00 horas, na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São 
Sebastião na presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de presença, para 
analisar e discutir a seguinte pauta: 1) SITUACIONAL DENGUE; 2) PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO DA LEI 1195/97; 3) APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 
DO MUNICIPIO; 4) CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL; 5) ASSUNTOS GERAIS. 
Iniciada a reunião passou-se ao expediente do dia: a) Leitura das Atas 91° ordinária e 
61° extraordinárias, aprovadas por unanimidade; b) Documento comprobatório 
encaminhado do Corpo Clínico do HCSS que demonstra a regularização junto ao CRM-
Conselho Regional de Medicina, habilitando-o para compor o COMUS-SS; c) Prestação 
de contas do HCSS, referente ao mês de março de 2006; d) Relatório de Atividades 
2005 do HCSS; e) Solicitação por parte do SINDSER de cópia de contrato da PROMUR 
com a SESAU, onde foram informados via Oficio COMUS da inexistência do referido até 
o presente momento; f) E-mail do  conselheiro Roberto, que externa sua concordância 
com o conselheiro Felix, no que tange maior conhecimento dos profissionais que se 
propõem a ofertar serviços à rede pública municipal e ainda solicita o endereço dos 
demais conselheiros para viabilização de contatos. Foi distribuído aos presentes uma 
listagem constando os dados para contato ora solicitados; g) Solicitação da Dra. Tânia 
Sarak de cópia de inteiro teor do Relatório Final da 3° Conferencia Municipal de Saúde 
de São Sebastião, a plenária foi informada de que a comissão executiva providenciou 
cópia, a todos os membros conselheiros, apenas das propostas e moções efetivamente 
aprovadas durante a realização do evento, logo fica a critério da plenária a decisão de 
envio de tal solicitação em virtude de haver no referido a duplicidade de informações, a 
plenária deliberou que fosse disponibilizado documento igual aos cedidos aos membros 
conselheiros. A seguir passou-se a discussão da pauta. 1) SITUACIONAL DENGUE; A 
Enfermeira Lais, responsável pela Vigilância Epidemiológica do Município e pela atuação 
da equipe da Dengue, iniciou explanação em torno dos serviços realizados para combate 
e controle da Dengue no Município. Informou que as áreas mais preocupantes são 
Maresias, Boiçucanga e Juquei, onde s incidência de larvas positivadas atinge maior 
índice. Destacou que as maiores causas de ocorrência na região citada são basicamente 
as caixas d’água e as bromélias dispostas nos grandes condomínios. Nessas áreas é 
realizado um monitoramento diário, com atividade das visitas dos agentes casa a casa. 
Quanto às telas nas caixas d’águas, considerou a maior dificuldade de conscientização 
por parte da população, segundo a mesma, as equipes realizam as visitas e procedem a 
colocação das telas, quando a equipe retorna a residência para verificação da 
resolutividade da ação detectam que as telas foram retiradas pelos moradores e 
aproveitadas para outras funções, tornando cada vez mais difícil o trabalho de combate 
ao vetor proposto pela SESAU. Quanto as bromélias acrescentou que quando estão em 
seu habitat natural o controle é natural, já nos condomínios este controle não é realizado 
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e as equipes encontram certa resistência para atuar difundindo medidas preventivas. A 
conselheira Rita sugeriu que houvesse uma integração entre a SESAU e a SEDEAS, 
bem como os demais setores da PMSS, visto que a mesma atua junto a comunidade 
carente de Juquei, justamente por conta de suas atividades como assistente social da 
SEDEAS, e detectou que a população, ainda apresenta um nível de desinformação muito 
grande em torno da questão da Dengue, acrescentou ainda, que diferente dos 
condomínios muitos desconhecem o que é uma bromélia. A conselheira Dircéia propôs 
ainda, uma integração junto as igrejas, que são em numero considerável naquela região, 
de modo que esses atuassem como agentes multiplicadores da equipe da Dengue. O 
conselheiro Antonio. Assessor jurídico da SESAU, declarou que a SESAU aguarda 
parecer da justiça quanto a recusa de um pastor de igreja, que armazena materiais 
sucateados em seu quintal, e que não permitiu a entrada da equipe da Dengue no local, 
considerando que a situação é de relevância a saúde pública a SESAU acionou o 
Ministério Público para adequação da conduta junto ao munícipe citado, que talvez sem 
perceber coloca em risco a saúde da população. Considera a colocação da conselheira 
louvável, pois acredita ser este um caso isolado. A Enf. Lais agradeceu e louvou a 
proposta da conselheira Rita e declarou que a SESAU avaliará uma proposta de parceria 
para ampliação dos agentes multiplicadores em torno do combate a Dengue. O 
conselheiro Guaracy questionou se existe uma legislação municipal que possa coibir 
condutas como a citada pelo conselheiro Antonio. O Dr. Antonio informou que a Lei 
vigente não abrange todas as possibilidades, declarou que tão logo retorne a Diretora de 
VISA, afastada por motivos de saúde, as discussões em torno da adequação da Lei 
serão retomadas, visando garantir que as pessoas que assumem uma conduta 
adequada não sejam prejudicadas pelas que, ainda, não entenderam a relevância do 
caso. A conselheira Ana Paula solicitou que tal proposta seja discutida entre os membros 
do conselho de modo que esses possam contribuir para resolução da questão. O Dr. 
Antonio considerou a proposta de grande valia para SESAU e para população.  A 
conselheira Débora pediu a palavra e discordou, em parte da conselheira Rita, quanto ao 
nível de desinformação da população, acrescentou que a grande maioria das residências 
possuem aparelho de televisão e que a questão da Dengue hoje é comentada 
diariamente, declarou que como moradora de Boiçucanga o que tem observado é uma 
certa resistência da população em receber o agente, pois acreditam que uma visita é 
suficiente. Declarou, ainda, que alguns moradores chegam a comentar com os agentes “ 
de novo, vocês já estiveram aqui”, será que a população não sabe, ou não quer saber, 
ou só quer saber quando o problema bate especificamente a sua porta.  A enfermeira 
Lais acrescentou que toda ajuda é bem vinda para sanar o problema, varias ações vem 
sendo realizadas visando a conscientização da população em contribuir para redução 
dos índices. Parcerias, palestras em escolas e associações de bairro, trabalho de 
orientação aos veranistas, palestras aos profissionais de saúde, entre outras ações 
realizadas pelas 04 equipes do Município. O conselheiro Guaracy sugeriu que a SESAU 
emitisse um comunicado aos condomínios de modo que sejam observadas condutas 
preventivas para o avanço da Dengue no Município. A Enf. Lais louvou a proposta e 
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declarou que as demais surgidas durante sua apresentação serão observadas pela sua 
equipe de modo que atendam ao objetivo único da população de redução e eliminação 
da doença no município, concluiu colocando-se a disposição dos membros conselheiros 
para quaisquer duvidas. Quanto ao uso do fumacê, este só será empregado, como já o 
foi, em casos de extrema necessidade. Dr. Guilherme pediu a palavra e cumprimentou os 
presentes, declarando que conforme assunto abordado na reunião anterior, quando da 
ocorrência de publicação de teor duvidoso, por parte da imprensa local, em torno de um 
possível caso de Dengue hemorrágica em que a SESAU foi acusada de omitir 
informações. Vem hoje ao COMUS para apresentar o resultado conclusivo, datado de 27 
de abril p.p., do diagnostico confirmado de Dengue hemorrágica na criança, que já se 
encontra fora de risco. Externou sua indignação em torno da colocação do jornal local, 
uma vez que o resultado, na ocasião, não havia sido confirmado por meio de exames. 
Declarou que o COMUS-SS será o primeiro a tomar conhecimento das informações 
oficiais relevantes à saúde no município. Acrescentou que conforme pode ser observado 
durante a explanação da Enf. Lais a SESAU tem feito de tudo para evitar uma epidemia 
dentro do município.  2) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI 1195/97; A conselheira 
Ana Paula, em face dos documentos comprobatórios encaminhados pelo Corpo Clinico 
do HCSS, coloca para apreciação da plenária a propostas do conselheiro Félix de incluir 
o referido Corpo Clínico, na nova composição do COMUS-SS, e, ainda o acréscimo ao 
parágrafo único, do capitulo III, artigo 3° da proposta de revisão da Lei 1195/97, proposta 
pela SESAU, de que o profissional de saúde a ser indicado pelo SINDSERV, seja um 
profissional atuante junto ao Sistema Único de Saúde do Município que, segundo o 
propositor garante o efetivo cumprimento da legislação vigente, cuja mesma embasa a 
proposta de adequação advinda da SESAU. Colocado em votação a proposta foi 
aprovada por unanimidade pelos membros presentes. A conselheira Rita acrescentou 
que a SEDEAS só não integra o COMUS. A conselheira Ana Paula informou que as 
propostas em exame colocadas pelo conselheiros Felix surgiram isoladamente e 
contribuíram certamente para o bom andamento do COMUS, em face desta afirmação, 
informou a conselheira Rita que a mesma poderá, também apresentar proposta de 
alteração que deverá ser discutida pelo plenário, visto que a Lei, quando da alteração 
junto ao Legislativo não ficará amarrada a alterações, o que consta na nova proposta é 
que, quando da inclusão de outra Instituição o COMUS-SS deverá emitir seu parecer em 
virtude de outras solicitações feitas junto a Câmara em que o COMUS-SS só teve 
conhecimento posterior ao protocolo junto a Casa de Leis. 3) APRESENTAÇÃO DA 
COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DO MUNICIPIO; A Dra. Priscila, médica do PSF 
Maresias, cumprimentou os presentes e informou que atua hoje junto a rede pública do 
Município uma Comissão de Ética Médica, eleita pelos profissionais médicos da rede 
pública e PSF, composta por 05 (cinco) profissionais, na sua maioria médicos do PSF ou 
com vinculo duplo, tendo a Dra. Flávia médica do PSF Itatinga e plantonista do P. S. 
Central como presidente, o Dr. Cosenza, cardiologista da rede e médico do PSF 
Enseada, a Dra. Adriane do PSF Maresias e a Dra. Vera Capovilla que atua junto a rede 
publica e HCSS. Informou que a Comissão é um órgão formado por profissionais que 
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atuam no âmbito da SESAU, porem com independência de atuação, visto que sua 
ligação é junto ao CRM-Conselho Regional de Medicina. Declarou que a Comissão serve 
para regular a conduta dos profissionais médicos de modo que qualquer situação não 
conforme seja observada, tanto quanto a conduta médico/paciente, ou médico/Instituição 
atuante. Acrescentou que à Comissão cabe a captação dos dados e a emissão de 
parecer diante dos fatos, porem a conclusão dos casos é emitida pelo CRM, uma vez 
que todos os casos devem ser encaminhados a esta Instancia superior. A conselheira 
Silvia questionou se a atuação da comissão abrange a conduta ética dos profissionais 
que atuam em consultórios particulares. A Dra. Patrícia respondeu que nesses casos a 
Comissão não emite parecer, atua apenas como ponte entre o reclamante e o CRM que 
avaliará todo o caso. A conselheira Ana Paula ressaltou, ainda, que considerando a 
legislação do CFM-Conselho Federal de Medicina, Instituições que atinjam o numero de 
profissionais dispostos na regulamentação do órgão, deverão dispor de Comissões de 
Ética Interna, como é o caso do HCSS. A conselheira Silvia questionou como a 
população poderá acionar a Comissão de Ética Médica. A Dra. Patrícia declarou que 
serão aceitas denuncias por escrito, conforme prevê a regulamentação da atuação das 
referidas. Destacou ainda a importância de integração entre os distintos setores da 
SESAU, como é o caso do Serviço de Ouvidoria, que poderá ajudar a comissão com o 
encaminhamento das questões pertinentes. Conclui informando que a Comissão reúne-
se na sede da SESAU 01 (uma) vez por mês. Agradeceu a oportunidade do COMUS e 
aguardam a aprovação da proposta de alteração da Lei 1195/97 para integrarem o 
COMUS. 4) CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL; Considerando os 
questionamentos levantados pelo Dr. Felix quanto à implementação dos serviços da 
Central de Regulação Municipal, estão presentes o Dr. Marcos Salvador Mathias e o Sr. 
Wilmar, responsáveis pelo setor. O Dr. Marcos iniciou sua fala, informando que a 
implantação da Central não partiu de vontade exclusiva do gestor, tal serviço faz parte da 
política de saúde do Estado e da União em criar Centrais de Regulação, considerando 
algumas dificuldades encontradas ao longo do território nacional no que tange a oferta de 
serviços de saúde, usou como exemplo a ressonância magnética que o Município dispõe 
de uma vaga por mês junto a SES. Declarou, ainda, que a SESAU não só realiza os 
agendamentos, como também viabiliza a celebração de contratos que visem à ampliação 
da oferta desses serviços mais escassos. Outra função das centrais, como um todo é 
uniformizar e melhorar os fluxos necessários. O Sr. Wilmar procedeu à apresentação dos 
serviços realizados pela Central desde a sua implantação em agosto de 2005. Com 
cerca de 3500 mil agendamentos/mês a central executa, ainda a troca de serviços com 
os Municípios da região de modo que as demandas sejam atendidas. A equipe é 
composta de 02 estagiários e 02 funcionários de carreira. Os serviços não se limitam aos 
agendamentos, declarou que com a Central, fica possível uma analise detalhada do 
usuários, se este é munícipe, para que possamos atender as demandas do município, 
evitando com isso a invasão desordenada de usuários não munícipes. É observada, 
ainda o preenchimento correto dos impressos de modo que haja mais agilidade nos 
agendamentos fora do município. A integração do serviço com o PSF propicia que a 
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informação chegue mais rápido ao paciente, declarou que existem falhas suscetíveis a 
qualquer serviço que se inicia, contudo os nós tem sido resolvidos à medida que as 
ocorrências se dão. A central iniciou o agendamento de algumas especialidades 
disponíveis no município onde o objetivo é agregar ao setor, todos os agendamentos, 
tarefa que tem sido executada pouco a pouco para garantir a oferta de um serviço 
organizado e eficaz. Informou que os serviços de média complexidade que são 
oferecidos pela SES são insuficientes para a demanda do município, e para tal novas 
propostas de compra de serviços tem sido avaliadas e propostas pelo Dr. Marcos. O Sr. 
Wilmar declarou que os serviços disponíveis na rede pública, que não atendem a 
demanda, são somados aos prestadores de serviços observando o agendamento 
preferencial dos profissionais e equipamentos da rede. Como é o caso da oftalmologia 
que, ainda este mês, atingira uma média de 1000 mil consultas mês, com a realização de 
exames de mapeamento de retina e retinografia, a serem realizados pela equipe do Dr. 
Glauco. Dr. Marcos acrescentou que com equipe citada, contratada pela SESAU, mais 
de 90% dos problemas em torno da especialidade serão resolvidos dentro do Município. 
Outro caso semelhante é dos exames de USG, que são realizados por profissionais da 
rede, com equipamento próprio, assim a ECORAD, que vende tais serviços para SESAU, 
fica como retaguarda da demanda. O Sr. Wilmar informou que o Hospital Brigadeiro, que 
agenda uma serie de especialidades para o município, via SUS, esta em reforma, com 
previsão de conclusão das obras para o final do ano, tem dificultado os agendamentos 
que eram então ali disponibilizados. A falta de interesse de profissionais médicos de 
atuarem na região tem dificultado ampliação dos serviços, como é o caso da cardiologia, 
problema grave e que, segundo o Dr. Marcos, não terá resolução em curto prazo. O Sr. 
Wilmar conclui observando que a SESAU esta a disposição dos membros conselheiros 
para tirar qualquer duvida em torno dos serviços executados pela Central.  5) 
ASSUNTOS GERAIS. A Assistente Social da SESAU, Sra. Maria Aparecida Piedade, 
informou ter sido convidada pela DIR XXI, para participar de um curso de formação de 
tutores, juntamente com a Enfermeira Rosalina, que já ministrou cursos formando 
profissionais de enfermagem Município, para estarem formando, após a conclusão do 
curso de tutor, uma turma de 20 novos facilitadores, que poderão inclusive, participar 
membros do COMUS-SS que eventualmente se interessem pela atividade. Fica então 
registrado o convite no aguardo de manifestação dos membros conselheiros. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
presentes. São Sebastião, 04 de maio de 2006. Secretária:                         Ana Paula de 
Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Sonia Aparecida S. Monteiro  
Antônio Carlos Nisoli Pereira da Silva  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
Genoveva Pons Garcia  
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Guaracy Alves de Alcântara  
Derci de Fátima Andolfo  
Ubirajara do Nascimento  
Isilda Aparecida Rezende Giudice  
Felix Reinaldo Teixeira Plastino  
Telma Akemy Kajiya  
Rita de Cássia do N. Simioni  
Eduardo P. Santos  
Dircéia Arruda de Oliveira  
Ana Cristina Rocha Soares  
Débora Cristina Pereira Lima  
Viviane Moura Snodgrass  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Waldemiro da Luz  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 
 
Obs: Sujeita a alterações após aprovação que se dará na próxima reunião ordinária. 


