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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE AVALIAÇÃO DO 1 

RELATÓRIO DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL. 2 

Em 04 de março de 2013, estiveram reunidos, na sala do COMUS, os membros 3 

presentes que assinam a lista abaixo: 4 

Ordem do Dia: Avaliação do Relatório do Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e 5 

Infantil.  6 

01) Avaliação do Relatório do Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil: Sra. 7 

Márcia Guimarães informou que a reunião da Comissão temporária tem a finalidade de 8 

dar ciência ao Secretário Técnico da situação do relatório da Mortalidade Materno 9 

infantil. Dra. Shirley informou que os dados relatados contribuem para reduzir a taxa de 10 

mortalidade. Citou a falta de estabilidade e fixação dos funcionários da saúde, o que 11 

dificulta a criação de uma equipe informada, preparada e coesa. Logo que termina um 12 

treinamento, os integrantes são transferidos ou realocados, ou ainda mudam-se para 13 

outra cidade. Dra Tânia disse que para normatizar a situação, os profissionais da saúde 14 

devem ser admitidos através de concurso público. Márcia informou que há risco de 15 

perder o credenciamento do SUS para os PSFs por falta de médicos nos postos. Dra. 16 

Shirley disse que deve ser elaborado protocolo de área pelos técnicos e coordenadores 17 

responsáveis pela Secretaria de Saúde e que deve haver reuniões periódicas dos 18 

profissionais para retreino e reciclagem e reiterou a necessidade de ser instalado 19 

prontuário eletrônico, minimizando o problema do preenchimento inadequado e/ou 20 

ilegível. Informou, ainda que deve haver um Protocolo da rede básica a nível hospitalar 21 

para padronizar o atendimento no HCSS. Camila disse que não há integração entre o 22 

pré-natal de risco e o parto, ou seja, as orientações de pré-natal não são seguidas 23 

quando a gestante dá entrada no Hospital de Clínicas de São Sebastião na hora do 24 

parto. Dra. Shirley reiterou que o Prontuário eletrônico amenizaria o problema. Márcia 25 

informou que não há plantão de Assistente Social em Boiçucanga. Camila afirmou que é 26 

imprescindível uma Assistente Social e cita o caso de uma mãe de Boracéia, moradora 27 

da aldeia indígena, que recebeu alta à Meia noite do HMSS e não tinha condições de ir 28 
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para casa. Márcia disse que há necessidade do COMUS ter conhecimento das 29 

atividades do Conselho de Ética e do Comitê de Análise de Óbito do Hospital por meio 30 

da apresentação de um relatório periódico. Camila sugeriu que a entrega seja semestral. 31 

Dra. Shirley disse ser imprescindível que um representante da Obstetrícia faça parte do 32 

comitê de combate à mortalidade infantil. Dra. Shirley relatou ainda que alguns médicos 33 

desrespeitam o processo do Planejamento Familiar e não acatam a orientação de 34 

realizar a laqueadura, recusando-se a fazer o procedimento. Informou também que os 35 

médicos devem ser orientados para informarem às mães que não é feita laqueadura na 36 

hora do parto. Dra. Shirley disse que os médicos do PSF devem aproveitar quando a 37 

mãe procura o Posto para fazer a puericultura das crianças, fazendo a saúde do povo 38 

quando é procurado pelo mesmo ao invés de atendê-lo por causa de uma febre, por 39 

exemplo, e pedindo que agende outra consulta para a puericultura. Márcia disse que a 40 

Saúde do Homem deve ser feita dentro do Pronto Socorro, uma vez que esse é um dos 41 

poucos momentos em que o homem vai ao médico. Dra. Shirley disse que é preciso 42 

fortalecer o Comitê de Combate à violência em decorrência dos óbitos violentos de 43 

menores de 1 ano, nascidos com baixo peso devido a problemas com drogas e álcool. 44 

Informou ainda que é necessária a criação de um ambulatório especializado de 45 

acompanhamento de bebês egressos da UTI neonatal e o CREAS, estabelecendo assim 46 

uma rede de combate à violência. Hoje não há equipamentos nem estrutura. Dra. 47 

Shirley informou ainda que em Caraguatatuba uma ação conjunta da PM, AS, GCM e 48 

Conselho Tutelar está diminuindo a quantidade de crianças e pré-adolescentes nas ruas 49 

à noite na Avenida da Praia e outros pontos de prostituição e uso de drogas. O menor é 50 

retido até que o pai, mãe ou responsável vá buscá-lo. Camila informou que ações como 51 

essa inibem os pais de se redimirem de sua responsabilidade perante os filhos que, 52 

segundo eles mesmos, “dão trabalho”. Ao fim dos trabalhos, Márcia sugeriu que a 53 

próxima reunião se realizasse quinta-feira próxima, dia 06, para que fosse elaborado o 54 

ofício a ser encaminhado, com as informações acima descritas, para o Secretário de 55 

Saúde e para o responsável técnico pelo Hospital de Clínicas de São Sebastião. Ficou 56 

definida a data da próxima reunião para o dia 06/03/13. 57 
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 58 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Camila Aquino dos Santos.                      59 

São Sebastião, 04 de março de 2013. 60 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 61 

Membros:  Outros Participantes:  

Marcia Guimarães Correa da Silva   Shirley Aparecida Romeiro  

Camila Aquino dos Santos  *********************** ************* 

Tânia Regina Sarak  *********************** ************* 
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