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CT SAÚDE 003/2018 

DADOS GERAIS 

Data: 05/12/2018 Local: AGEM Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Denise Filomena Rodrigues PM Cubatão 

Maria Aparecida da Silva PM Itanhaém 

Rodrigo França Gomes PM Praia Grande 

Ana Lucia Ramos Barbosa Passareli PM São Vicente 

Jucimara Dias Araújo rodrigues Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

Paula Covas Borges Calipo Secretaria de Estado de Saúde 

Convidados  

Fernanda Faria Meneghello AGEM 

Gustavo Prado Ignácio AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos  Agem/Condesb 

Ricardo G. H. de Moura AGEM 

Marcia Santos Silva HMB 

Ana Renata de G. Ferreira PM Bertioga 

Jerisbete M. M. Gomes PM Bertioga 

Rafaela Costa T. G. de Macedo PM Bertioga 

Antonio Jorge dos Santos PM Cubatão 

Marcia Helena Rodrigues M. dos Santos PM Guarujá 

Iara P. Paiva PM Guarujá 

Maria S. L. Botteon PM Guarujá 

Nathalia Neris PM Guarujá 

Paloma Dias PM Guarujá 

Paula Escudero PM Guarujá 

Rui de Paiva PM Guarujá 

Tania Maria Azevedo Marques PM Guarujá 

Thamires Duarte PM Guarujá 

Vera Lidia Berreta PM Guarujá 

Célia Batista da Silva PM Peruíbe 

Silvana dos Santos Fortes Gattil PM Peruíbe 

Gisele Domingues PM Praia Grande 

Ercilla Maria Vargas Wiggert PM Santos 

Fabiana Riveiro de Morais PM Santos 

Magali Leite de Freitas PM Santos 
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Milene Mori Ferreira Luz PM Santos 

Soraya dos Santos Nieto PM Santos 

Elaine F. Valcarcel PM São Vicente 

Janete Araújo Edington Secretaria de Estado de Saúde 

Janice da Silva Santos Secretaria de Estado de Saúde 

Mara R. Anunciação Secretaria de Estado de Saúde 

Miriam Andrade Secretaria de Estado da saúde 

Patrícia Amorim Teixeira Secretaria de Estado de Saúde 

Roseli Domingues Rodrigues Secretaria de Estado de Saúde 

Silvia R.S. Duarte Secretaria de Estado da Saúde 

Adriana Soares Araújo Machado SESAU 

Lucia Lago Gonzalez SESAU 

Pauta divulgada em: 
26/09/2018 

Reunião iniciada às: 
9h50 

Término da Reunião às: 
11h11 

 

OBJETIVOS 

Item I – Balanço das ações da Rede Cegonha 2018; 
Item II – Lançamento do Comitê Regional do  Programa Primeiríssima Infância; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 

Municípios: Mongaguá; 

Estado: Segurança Pública 

 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática de Saúde, Paula 

Covas Borges Calipo, a qual convidou a sra. Luciana Freitas Lemos dos Santos para 

secretariar a reunião e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Breve histórico  do Programa Intersetorial Primeiríssima Infância onde se tem conversado 

com a AGEM para viabilizar esse projeto na Baixada Santista; 

- Destacou a importância da Rede de Urgência e Emergência além de fazer um balanço da 

Rede Cegonha materno infantil; 

- Informou que essa rede foi aprovada em novembro de 2018; 

- Ressaltou a importância dessas redes para a Região Metropolitana da Baixada Santista; 

- Lembrou que a população da nossa região triplica durante o verão; 

- Comunicou sobre a aprovação da Rede de Urgência e Emergência - RUE na Baixada 

Santista na Comissão Intergestores Regionais – CIR; 

- O Plano da Rede de Urgência e Emergência foi revisado para 2019/20, suas diretrizes já 
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foram aprovadas, passou pela Comissão Bipartite e já foi enviado para o Ministério da 

Saúde para aprovação; 

. Tiveram a preocupação de que a proposta fosse encaminhada antes da mudança de 

gestão para que o Ministério possa se programar no ponto de vista orçamentário; 

. Foi feita apresentação a qual encontra-se arquivada junto ao arquivo da Secretaria 

Executiva do CONDESB e segue anexa a esta ata; 

. Linha do tempo – desenvolvimento; 

. Componentes da RUE: UPA SAMU, hospitalar; 

. Plano é para 2019 a 2021; 

. Regulação; 

. Plano envolve a RMBS como a região de Registro; 

. Hospital a ser implantado; 

. Registro de alta complexidade; 

. Em nome  da sra. Tania Rocha parabenizou todos os envolvidos nesse plano bem como 

aos secretários municipais de Saúde; 

 

- Apresentação: Panorama da Rede Materna DRS IV – Enf. Patricia Amorim Teixeira, 

Coordenadora do Grupo Condutor da Rede Cegonha, Articuladora da Saúde da Mulher; 

. Foi apresentado o mapa da rede hospitalar materno infantil composta pelos  hospitais: 

Municipais de Bertioga, Mongaguá e Cubatão, Santo Amaro, Santa Casa de Santos, 

Estivadores,  Maternidade de São Vicente, Irmã Dulce, Regional Jorge Rossman, Unidade 

Hospitalar de Peruíbe e Maternidade Silverio Fontes – sendo que Peruíbe e Bertioga 

encontram-se fechados neste momento, com promessas de reabuertura para o próximo 

ano; 

. A RMBS é uma das principais em questão em mortalidade materno infantil e apresentou 

os dezessete  objetivos de desenvolvimento sustentável; 

. Informado que o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil da RMBS de 2014 foi 

reafirmado no ano passado; 

. Mapa da rede hospitalar materno infantil – macro áreas; 

. Apresentou a situação da assistência materno infantil m  Estado de São Paulo e a política 

nacional de atenção integral a saúde da criança e seus eixos; 

. Mostrou dentro da Rede Cegonha se relaciona com o Programa Primeiríssima Infância – 

diretrizes; 

. Dentro das ações desenvolvidas pela região levantou o Pacto pela Redução da 

Mortalidade Infantil de 2014; 

. Pacto regional pela redução mortalidade infantil - plano de ação, o que envolvia: 

princípios norteadores; acesso universal; acolhimento; responsabilização; assistência 

integral, resolutiva e humanizada; equidade; atuação em equipe; desenvolvimento de 
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ações coletivas com ênfase nas ações de promoção da saúde; participação da 

família/controle social na gestão local; avaliação e monitoramento e planejamento e 

desenvolvimento de ações intersetoriais; 

. Revisão do plano – finalidades – melhorar a atenção materno infantil regional com 

diminuição dos indicadores; 

. Linha de cuidado - investimentos financeiros; 

. Apresentado de quadro de leitos hospitalares, necessidade de remanejamento físico dos 

leitos existentes; 

. Mortalidade materna e infantil – conceitos – desenvolvimento e qualidade de vida; o que 

é; 

. Apresentação de gráficos sobre mortalidade materna e infantil 2010 a 2018 – onde se vê 

que estamos em relação a mortalidade materna nosso índice é muito alto  em relação ao 

Estado e ao país e no infantil apesar de estarmos também acima estamos em um 

processo de diminuição mas com um grande desafio pela frente; 

. Evitabilidade de óbitos, trabalho apresentado a CIR, dado que choca; 

. Trabalho feito através de Oficinas; 

. Avanços dentro da Rede Cegonha: desenho do fluxo assistencial intersetorial; 

implementação de exames de ecocardiograma fetal; capacitação OPAS – zero 

mortalidade materna por hemorragia; inserção do Plano RUE; transferência de TETO de 

hospitais que estão fechados; 

. Desafios: em andamento; 

. Fundamental a Casa da Gestante para a RMBS; 

. Monitoramento sistemático e contínuo das ações; 

. Avanços - hospitais: Estivadores, Itanhaém, reabertura de Cubatão; 

. A Coordenadora parabenizou o grupo e  propôs que seja feita uma apresentação 

sistemática não só da RUE como da Rede Cegonha, que são as redes prioritárias na 

saúde da região, nesta Câmara o que foi aprovado por todos os presentes; 

. Agradeceu a AGEM e ao CONDESB pela possibilidade de parceria para a implementação 

do Programa Primeiríssima Infância na Região Metropolitana da Baixada Santista, em 

seus nove municípios; 

. Lembrou que envolve também as Câmaras Temáticas de Educação e Assistência Social, é 

um  projeto intersetorial, da maior relevância, que conversará outros programas que hoje 

já são desenvolvidos nos municípios e que acreditam que é uma ponta no trabalho da 

diminuição da mortalidade; 

. O Diretor Executivo da AGEM, Ricardo Guimarães Horneaux de Moura, levantou a 

importância do trabalho e a necessidade do envolvimento de todos os municípios; 

- Apresentação do Programa Primeiríssima Infância - Janete Araújo Edington – Articuladora 

Regional, a qual encontra-se anexa a esta ata e arquivada junto a Secretaria Executiva do 
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CONDESB; 

. O foco do Programa Primeiríssima Infância trabalha com a reorganização do território, 

com o empoderamento da gestão e da rede assistencial: da saúde, da educação e da 

assistência social; 

. Apresentou um vídeo chamado Super Cerébro, que será disponibilizado para trabalharem 

na sensibilização das equipes; 

. O vídeo mostra a importância de se trabalhar nos três primeiros anos da infância, ou seja, 

desenvolvimento infantil; 

. A primeira coisa para implementar o Programa é instituir o comitê municipal; 

. Visitaram todos os municípios e alguns ainda estão com dificuldades em implementar; 

. Comitê Gestor Municipal é formado por técnicos e gestores de educação, saúde e 

desenvolvimento social, além do articulador local; 

. Organizações das Parcerias dos municípios e participações do Comitê Regional: Secretaria 

de Estado de Saúde do Estado, AGEM e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal; 

. Papéis dos Articuladores Local e Regional do Programa; 

. As reuniões dos Comitês serão mensais; 

. Um dos papéis do Comitê é desenhar a amostra para avaliação participativa; 

. Temas que estão desenhados no Programa, através de Oficinas; 

. Os municípios têm avançado; 

. Levantada a questão de Mongaguá que está passando por uma situação difícil e já tem 

reunião agendada com o Prefeito; 

. Para 2019 trarão representantes da Fundação Maria Cecilia e demais técnicos que 

participarem do Programa; 

. Irão capacitar o Comitê gestor para as ações; 

. Se existir um Comitê irão agregar as ações; 

. Pedido para que não seja indicado uma mesma pessoa para dois comitês; 

. Comitê regional ainda não está de todo constituído devido a algumas especificidades dos 

municípios; 

. A Diretora Técnica da AGEM, Arq. Fernanda Meneghello, informou como está o processo 

e como ficará para o próximo ano essa parceria; 

. Explicou como funciona o planejamento regional, legislação federal; 

. A AGEM trabalha a partir das deliberações do CONDESB; 

. Explicou que a AGEM dá suporte técnico as dezesseis Câmaras Temáticas; 

. Foi aberto um processo administrativo, será feita licitação, o recurso será do FUNDO, o 

Agente Técnico não poderá ser a AGEM, deverá ser algum órgão que tenha expertise de 

uma das áreas envolvidas; 

. Lembrado pela Coordenadora que devido este ano ser eleitoral, atípico, estão tentando 

deixar alinhado para 2019 para ser dada continuidade para o que já tinha sido aprovado 
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pelo CONDESB e agradeceu a equipe da AGEM; 

. Representante de Guarujá colocou que já elaboraram decreto e solicitou contribuições e 

ações de subsídios para fornecer a eles para o Regimento Interno; 

. Janete colocou que poderão ser trazidas contribuições para ficar mais fácil o trabalho 

regional; 

. Cubatão - Jorge - procurar o financiamento de projetos, existem recursos que não estão 

sendo utilizados; 

. Sensibilizar os municipios que encaminhem as notificações ao governo federal; 

. Tem recurso sobrando no Fundo da Criança; 

. Encaminhará o edital do Condeca que será lançado e se colocou a disposição para 

repassará informações; 

. Janete também se colocou a disposição para quaisquer esclarecimentos; 

. Agradeceu a todos os Comitês que estão formalizados e presentes nesta reunião; 

. Em seguida foi feita a assinatura do Termo de Lançamento do Comitê Regional do  

Programa Primeiríssima Infância; 

 Nada a mais a ser discutido a Coordenadora deu por encerrada a reunião. 

 

Santos, 5 de dezembro de 2018 
 
 
 

 
PAULA COVAS BORGES CALIPO 

Coordenadora 
 

 
 

 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 

Secretária 

 
 

 
 


