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Ata de Reunião da Câmara Temática de Saúde 001/2018 

DADOS GERAIS 

Data: 18/05/2018 
 

Local: AGEM Horário: 9h30 
 

Tipo de Reunião: Ordinária 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Jucimara Dias Araújo Rodrigues DRADS 

Paula Covas B. Calipo DRS IV 

Maria Aparecida da Silva SEDUC Itanhaém 

Convidados  

Helio Vieira AGEM BS 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Sandra Gallo Prefeitura Santos 

Rosana Aparecida Caruso SMS São Vicente 

Fabiana Riveiro de Morais SEDUC Santos 

Carolina R. B. Leitosa SES-CRS-AB 

Janete Araujo E. Santos DRS4 

Neil Boaretti SES-CRS-AB 

Daniel Elias Santos Pereira SEDUC Praia Grande 

Marisa Guimarães SUCEN 

Cleide Oliveira SUCEN 

Ana Lúcia R. B. Panaveli SESAU – São Vicente 

Geoína Tavares Gonçalves SEDUC Guarujá 

Maria Cecília G. C. Nogueira CDQS/NH-DRS 

Maria Helena Marques SEDUC Santos 

Audrey Kleys CM Santos 

Pauta divulgada em: 
08/05/2018 

Reunião iniciada às:  
9h47 

Término da Reunião às:  
12h02 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apresentação de Tecnologia de Prevenção de Arboviroses – Ecovec; 
Item I – Programa Primeiríssima Infância; 
Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Mongaguá e Peruíbe 
Estado: Segurança Pública  

 A reunião foi aberta pela Coordenadora da Câmara Temática, Paula Covas Calipo e 
foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Eng. Ricardo Martelo fez apresentação Ecovec sobre Arboviroses que está anexa a 
esta ata e versou sobre o que segue: 

. A Ecovec nasceu dentro da Universidade e é uma das poucas tecnologias que saiu 
para a comunidade; 
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. O projeto foi desenvolvido em dez anos e é uma armadilha que captura a fêmea do 
aedes aegypti; 

. Trabalham com insetos adultos; 

. As armadilhas são colocadas à distância de 250 metros cada uma e são vistoriadas 
semanalmente por agentes de campo dos municípios treinados pela equipe técnica da 
Ecovec, que terão um Smart fone que a partir da contagem de insetos na armadilha 
passarão para a Ecovec; 

. Utilizam o georeferenciamento; 

.  Estão finalizando o protocolo para febre amarela e já tem para chikungunya e para 
dengue; 

. Como funciona a tecnologia; 

. Acompanhamento semanal detalhado da infestação e circulação viral nos municípios; 

. Indicadores para monitoramento da eficácia das ações tomadas por bairros como: 
bloqueios, remoção de inservíveis, aplicação de larvicida, adulticida etc.; 

. Redução do custo com a atenção básica; 

. Relatórios mensais com indicadores de qualidade cientificamente comprovados; 

. Visitas periódicas da equipe técnica da Ecovec ao município; 

. Metodologia, implantação e monitoramento; 

. Exemplificou mostrando trabalho feito na Prefeitura de Santos com mapas, tabelas e 
gráficos; 

. As representantes da SUCEN levantaram a importância do trabalho no município; 

. Ponderaram a importância de novas tecnologias, mas que não trabalham no achismo, 
eles têm ferramentas, um sistema de monitoramento de geoprocessamento muito 
bom, além das parcerias feitas com o IAL, por exemplo; 

. Existem investigações quanto ao controle do vetor e nem da vigilância epidemiológica; 

. Hoje os municípios têm que ter uma estrutura mínima para realizar as atividades 
pactuadas com o Ministério da Saúde e o norte das orientações técnicas de prevenção 
e promoção; 

. Estão investindo na captura de alados; 

. Afirmou que é preciso investir na estrutura do município pois, ferramentas para 
identificação nós temos; 

. E colocou a SUCEN a disposição; 

. Na hora de pensar em qualquer tecnologia tem que se ver se está sendo feito o 
básico, pois não adianta identificar o vírus e não ter pessoal para fazer o controle; 

. A Coordenadora propôs que seja encaminhada a proposta da Ecovec para análise da 
SUCEN, órgão específico para emitir parecer para esta Câmara Temática; 

- Programa Primeiríssima Infância; 
. Trabalho a ser realizado na Região Metropolitana da Baixada Santista; 
. Estão conversando com a região do ABC; 
. A Coordenadora da CT falou sobre os trabalhos executados em relação a mortalidade 

materno infantil, Rede Cegonha, Assistência a Gestante e do Programa Primeiríssima 
Infância – promoção e prevenção, visando a diminuição dos indicadores da 
mortalidade materno infantil; 

. Agradeceu a presença dos Coordenadores do Programa no Estado de São Paulo – 
Carolina e Neil; 

. Passou a palavra a técnica Janete a qual apresentou a proposta para a Baixada 
Santista e fez um breve histórico conforme segue abaixo; 

https://www.google.com.br/search?q=chikungunya&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwicn4D7zrrbAhVIhJAKHVsGAu4QkeECCCUoAA
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. Fundação Maria Cecilia Vidigal desenvolveu programas e aplicou em alguns municipios 
do Estado, em 2013 o programa passou a se chamar São Paulo pela Primeiríssima 
infância; 

. Ferramenta importante para a Primeiríssima Infância que abrange de 0 a 3 anos de 
idade; 

. Fortalecer as ações voltadas a essa faixa etária   gestação; 

. Programa intersetorial, Assistência Social, Educação e Saude; 

. Objetivo é que cada municipio desenvolva ações para esse perfil de idade; 

. Existe uma aprovação com a formação de comitês municipais agregando pessoas das 
três áreas que elegeram um articulador local; 

. O programa se sustenta com a ampla divulgação, com o envolvimento da comunidade 
e das três áreas; 

. Os comitês se reunirão mensalmente monitorando a implantação; 

. Existe um comitê regional com o objetivo de reunir os municipais instrumentalizando 
os muncípios, com o objetivo de dirimir dúvidas, desenvolvimento do programa nos 
municipios 

. Depois de constituído o comitê é preciso escolher as pessoas que vão fazer a avaliação 
de linha de base, onde será aplicado um questionário pontual que trata da percepção 
dos pais e as três àreas aplicam entre si o questionário; 

. Os dados serão discutidos em um seminário municipal; 

. Objetivos do programa; 

. Eixos do programa: 

. 1 apoio à governança; 

. 2 desenvolvimento de capacidades; 

. 3 comunicação e mobilização social; 

. 4 avaliação e monitoramento; 

. Arquitetura do sistema de avaliação; 

. Etapas da avaliação; 

. Alguns resultados do Programa; 

. Modelo de mudança; 

. Porque trazer o programa para a Baixada Santista; 

. O papel de cada um; 

. Sugerido pela Vereadora Audrey Kleys que o Poder Legislativo faça parte do Comitê; 

. Maria Helena, Educação, questionou como o municipio pode contribuir, Santos já tem 
Comitê da Primeira infância -como unir forças, agregar; 

. Fabiana, Santos informou que já tem há dois anos um comitê intersetorial que 
extrapola as três àreas: cultura, segurança, meio ambiente. Conselhos, principal 
objetivo plano da Primeira infância; 

. O Plano de Santos será lançado dia 22/05 e no dia 23/05 acontecerá o Seminário 
regional, motivado pela Agem/Condesb e será na Unimonte; 

. Carolina da Secretaria de Estado da Saude, disse que quanto mais o município tiver 
organizado é melhor; 

. Fortalecimento dos municípios; 

. Neil -  a ideia de dar o foco de 0 a 3 anos; 

. Compartilhar o cronograma das discussões; 

. Jucimara, Coordenadora da CT de Assistência e Social, do Eixo de Políticas Públicas e 
Diretora da DRADS BS informou que Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá já contrataram o 
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programa, Cubatão entrará; 
. Programa novo de desenvolvimento infantil; 
. Olhar o que irá se ganhar com o programa; 
. Programa criança feliz; 
. Rosana, de São Vicente falou que o modelo é parecido com bolsa família, criança feliz 

e primeiríssima infância; 
. Potencializando as ações para crianças; 
. A Coordenadora, Paula, levantou a importância de se agregar; 
. Helio, Diretor Executivo da AGEM informou que será levada ao Condesb a solicitação 

de reserva de recursos; 
. Explicou como estão os recursos do Fundo, bem como sua utilização, hoje todos os 

municipios estão adimplentes; 
. Pretendem fazer contratação direta; 
. Levantou a questão de estarmos em um ano eleitoral, mudança da Presidência do 

Condesb; 
. Paula colocou que a ideia é contar com o apoio da Educação, Assistência Social 

criando os comitês; 
. Aprovado o encaminhamento para a reunião do Condesb; 
. A Vereadora por Santos, Audrey Kleys fez breve histórico sobre trabalho relativo a 

mortalidade materna e infantil; 
. Trabalho relativo ao pré-natal; 
. Convidou para participar no dia 29.05, 8h30, de audiência pública, na CM Santos em 

continuidade ao trabalho realizado no ano passado, será discutida a importância do 
pré-natal; 

. Santos clareza da sociedade que teremos -  tudo começa na primeira infância; 

. Representante de Itanhaém colocou que cada vez mais deve-se pensar nas micro 
regionalizações, com locais de atendimentos de serviços especializados; 

. Paula ressaltou que há poucos profissionais especializados em diversas áreas; 

. Pensando nas macrorregiões; 

. Tem programado na educação permanente para o 2°. Semestre capacitações; 
- Agradeceu a Vereadora pelo trabalho feito em relação a criança e mulher; 
- Carolina agradeceu o espaço e se colocou a disposição e a Fundação em relação a 

apoio e materiais; 
- Santos informou sobre a realização do Seminário Regional Primeira Infância,  que será 

realizado na Unimonte, no dia  23.05.18; 
 Nada a mais a ser discutido foram encerrados os trabalhos. 

Santos, 18 de maio de 2018 
 
 
 
 

PAULA COVAS BORGES CALIPO 
Coordenadora 

 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


