
 

 

 

REUNIÃO CT SAÚDE 001/16 

DADOS GERAIS 

Data: 23/06/2016 
 

Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: Ordinária 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Maria Aparecida da Silva PM Itanhaém 

Paula Covas Borges Calipo DRS IV 

Maria Cecília G. Cabrita Nogueira PM Praia Grande 

Convidados  

Silvia Regina dos S. Duarte DRS IV 

Iraty Nunes Lima GVE XXV 

Ivy de Jesus Alves IAL – Santos 

Roseane M. Garcia Lopes de Souza CVE 

Florise Malvezzi GVS/SES 

Carlos Leda de Araújo PM Guarujá 

Renata de Freitas Rodrigues PM Guarujá 

Ingrid Alves PM Guarujá 

Lourdes Conceição Martins Unisantos 

Farida C. Pereira DONA/CVE/SES 

Zaíra M. Borges Mancilha GVE – RMBS 

Alexandrea M. Y. Trevisan SUCEN 

Danaé Conversani SUCEN 

Angela Maria Antunes Freire DRS IV 

Ana Renata de Godoy Ferreira DRS IV 

Helio vieira AGEM 

Bárbara Oliveira AGEM/Estagiária 

Richard Durante Junior AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Pauta divulgada em: 
16/06/2016 

Reunião iniciada às:  
14h29 

Término da Reunião às:  
16h15 

 

OBJETIVOS 

Item I – Áreas contaminadas e arboviroses; 
Item II – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Mongaguá, Peruíbe, Santos e São Vicente. 
Estado: Segurança Pública, Casa Civil e Desenvolvimento Social. 
Justificativas de ausência 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática e foram discutidos os 

seguintes aspectos: 

- Breve histórico da CT, do Condesb e suas Câmaras Temáticas; 



 

 

 

REGISTROS 

- Pauta a ser trabalhada nesta reunião; 

- Apresentação dos presentes; 

- Profa. Lourdes Martins curso de avaliação de áreas ambientais; 

. Equipe de trabalho; 

. De onde surgiu o estudo; 

. Estudo epidemiológico com os habitantes em cinco áreas da RMBS; 

. Objetivo do curso é de capacitar  profissionais de saúde que atuam em áreas contaminadas – 

São Vicente e Guarujá; 

. Metodologia – EAD; 

. Nível superior 60 horas aula; 

. Nível médio 44 horas-aula; 

. Comunidade 8 horas-aula; 

. Apresentação da cartilha desenvolvida; 

. Módulo 1 compreensão das funções e as responsabilidades das diversas instituições 4 horas; 

. Módulo 2 epidemologia ambiental 16 horas; 

. Módulo avaliação de risco a saúde humana por exposição a substâncias tóxicas 8 horas; 

. Módulo 4 contaminantes químicos 16 horas; 

. Módulo 5 avaliação clínica de populações potencialmente expostas 16 horas; 

. Objetivo, conteúdo e expositor; 

. Elaboração de um modelo de protocolo clínico e epidemiológico; 

. Sra. Rose colocou o que esse projeto foi para a Baixada Santista; 

. Áreas contaminadas cadastradas e conhecidas; 

. Validação das áreas contaminadas 3 protocolos Mauá Paulina; 

. Eleger áreas que estarão sendo trabalhadas; 

. Áreas das regiões metropolitanas; 

- As ações integrais de saúde ambiental no SUS 

. Evolução de áreas contaminadas; 

. Objetivos do programa de vigilância ambiental do solo VIGISOLO; 

. Instalar grupo condutor; 

. Classificação das áreas contaminadas é dada pela Cetesb; 

- Na região de São Vicente há muitos problemas endocrinológicos, quarentenário; 

. São Vicente já tem TAC, é só reativar; 

. Guarujá problema com a Down Química; 

. É necessário discutir o ressarcimento para a área da saúde; 

. Custo laboratorial é altíssimo; 

- A Coordenadora colocou que esse problema envolve outras esferas além da saúde; 

. Necessidade de se avançar muito na área ambiental; 

. Criação de grupo condutor para monitorar as ações; 



 

 

 

REGISTROS 

. Trazer informes para a CT; 

. Reforçar na CIR a importância desse estudo; 

. Encaminhar solicitação de indicação de técnicos, titular e suplente, com o intuito de compor o 

Grupo Condutor Regional de Áreas Contaminadas, em vista da instituição do referido Grupo 

em reunião da CT de Saúde do CONDESB em 27/10/2015 e ratificada nesta reunião; 

- Dados epidemiológicos de dengue, chinkunkugunha e Zika vírus -  Dra. Iraty; 

. Mudança da dengue na contagem de casos será feita o ano inteiro; 

. Microcefalia; 

. Dados do instituto Adolfo Lutz; 

. Distribuição acumulada de microcefalia e/ou alterações do SNC, por regiões e unidade de 

federação, de 08/11/2015 e 06/11/2016; 

. Série histórica de nascidos vivos com microcefalia na RMBS 2007 a 2016; 

. Distribuição dos casos notificados no registro de eventos de saúde pública na RMBS; 

. Classificação atual dos casos de microcefalia no RESP, na RMBS; 

- Sra. Angela colocou sobre sala de situação de dengue – DRS IV, formação, encontros, 

trabalhos realizados, visitas a todos os municípios partir de agosto a sala de situação regional 

estará se deslocando e acompanhando as reuniões municipais; 

- Danaé - mutirões realizados nos finais de semana; 

- Necessidade de local de armazenamento de inseticidas, atualmente utilizam local em Pedro de 

Toledo; 

- Evento que será realizado com a Sucen e as vigilância s sanitárias, em SP 

- Convidar a SUCEN; 

- Datas das próximas reuniões desta CT -  18.08, 20.10 e 08.12.16 14h00; 

- Grupo condutor Dra,Iraty; 

- Realização de Reunião Extraordinária da CT sobre rede hospitalar, no dia 15.07, Ana Renata 

10h00; 

- Passarem para o pessoal de regulação; 

 Nada a mais a ser discutido foram encerrados os trabalhos. 

 
Santos, 23 de junho de 2016 

 
 
 
 

PAULA COVAS BORGES CALIPO 
Coordenadora 

 
 
 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


