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DADOS GERAIS 

Data: 18/08/2016 Local: AGEM Horário: 14:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Maria José Sanz PM de Bertioga 

Maria Aparecida PM de Itanhaém 

Michelle Luis Santos PM de Peruíbe 

Renato Rodolfo Pastorello PM de Santos 

Danaé Conversani SUCEN 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Robnson Germano AGEM/CONDESB 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Bárbara Vieira AGEM/Estagiária 

Ana Renata DRS IV 

Lena Cristina Almeida de Paula DRS IV 

Gisela Leita Martins GVE XXV 

Zaíra Magda Borges Mancilha GVE XXV 

Diogo Henrique Barros Santos PM de Guarujá 

Ana Lúcia G. da Cruz PM de Guarujá 

Maria Cecília Nogueira PM de Praia Grande 

Alexandra Trevisan SUCEN 

Pauta divulgada em:  
15/08/2016 

Reunião iniciada às:  
14:29 

Término da Reunião às:  
16:30 

 

OBJETIVOS 

 Item I – Arboviroses; 

 Item II – Áreas Contaminadas; 

 Item III – Rede Hospitalar:  

 Regulação Regional – CROSS; 

 Hospital Municipal Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva (Cubatão); 

 Item IV - Informes Gerais. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Cubatão, Mongaguá e São Vicente. 
Estado: Saúde, Segurança Pública, Des. Social. 
 

Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 Foi dado início a reunião justificando a ausência da Coordenadora desta CT Paula 
Covas; 

Ata de Reunião da Câmara Temática Saúde N 003/ 2016 
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Item I: 

 Apresentado os casos de Zika Vírus em gestantes e Chicungunha com base nos 
dados do Sinan;  

 Levantada questão sobre as demais Semanas Epidemiológicas; 

 As SE serão iniciadas a partir da primeira semana de janeiro; 

 Em outubro já deve estar finalizada a semana epidemiológica; 

 Comentado a dificuldade de informar o Ano epidemiológico aos vereadores e a 
imprensa; 

Item II:   

 Apresentado o número de imóveis visitados para controle de criadouros; 

 Peruíbe mesmo com problemas teve uma cobertura razoável; 

 Praia grande teve cobertura excelente; 

 Santos foi o único município que conseguiu fazer os oitenta por cento do que se é 
esperado; 

 Os números de casos positivos esse ano foi mais baixo do que o esperado; 

 Índice predial é a positividade do que é encontrado nos municípios; 

 Apresentada a Resolução que foi renovada para atender aos municípios. 
Municípios acima de 100 mil habitantes: todos os sábados/mês. Municípios com 
população menor de 100 mil habitantes: 2 sábados de cada mês; 

 São Vicente terá adesão a Resolução em setembro. Cubatão, Santos não deram 
resposta e Peruíbe não tem agentes disponíveis; 

 Levantada questão sobre a dificuldade no repasse de informações do 
Departamento Jurídico dos municípios; 

 Santos está com dificuldade a aderir a Resolução devido a repasses do 
Departamento Jurídico; 

 Foi feita proposta de trabalho ao Ministério da Saúde; 

 Feita reunião da Vigilância Sanitária com todos os Coordenadores a nível central 
para trabalhar no mês de setembro o entulho zero (pneus e imóveis especiais), 
sendo desenvolvido junto a vigilância sanitária; 

 Serão realizadas reuniões com as Delegacias de Santos e São Vicente para se 
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envolverem e fazerem trabalhos relacionados ao escola família; 

 Será realizado leilão de carros. Foi informado que o Ministério Púbico está 
questionando a estrutura dos galpões; 

 Sugerido convidar a Sec. do Meio Ambiente dos municípios para participarem das 
próximas reuniões; 

 Estão sendo feitos levantamentos nos bairros com base nas casas que estão 
fechadas; 

 São realizadas parcerias com as Secretarias de Educação dos municípios para 
criação de sistema do Sisaweb com objetivo de realizar os trabalhos educativos; 

 DCC está fazendo avaliações de criadores;  

 Proposto que seja feito cronograma do andamento dos trabalhos para a próxima 
reunião; 

 Sugerido que seja divulgado nos municípios decreto dos órgãos públicos para 
núcleo de proteção a dengue; 

 Foi informado sobre o programa de Capacitação para as áreas críticas dos 
municípios desenvolvido pelos professores da USP e Unisantos que envolve cerca 
de 60 mil famílias, podendo ser também estendido para o município de Guarujá; 

 A capacitação no Guarujá ocorrerá no dia 27 de agosto; 

 Comentado que em Cubatão a uma dificuldade para determinar as áreas 
contaminadas; 

 O grupo condutor de áreas contaminadas será discutido com especialistas e a 
sociedade civil; 

 Comentado que os agentes de saúde estão sendo capacitados através de ensino a 
distância; 

Item III: 

 Apresentado o portal CROSS; 

 Comentado que a regulação médica é feita mediante análise dos dados 
encaminhados para o portal através de preenchimento de formulários; 

 O município que não tem o Sisreg o portal CROSS é distribuído de forma gratuita; 

 Comentado que a telemedicina é muito pouco utilizada pelos municípios; 

 Comentado as dificuldades em implementar o Sistema CROSS; 
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 Sugerido o fortalecimento entre os municípios para que não sejam inseridos no 
CROSS pacientes sem precisão de atendimento; 

 Haverão encontros em Mongaguá, Itanhaém, Cubatão e Peruíbe; 

 Será feita regularização emergencial da UPA com a capacitação de equipe; 

 Comentado que Santos e Guarujá já tem equipe capacitada; 

 Falado que a rede hospitalar necessita de mais leitos para idosos e que a divisão 
seja por faixa etária; 

 Foram feitos estudos da PPI; 

 Cubatão teria seis leitos de alto risco e seis leitos de baixo risco; 

Item IV: 

 Necessidade de passar o pleito do município para o teto do governo federal com 
aumento efetivo de novos leitos na região; 

 O Hospital dos Estivadores será iniciado em três etapas com recurso menor no 
início; 

 Informado sobre o novo portal do Estatuto da Metrópole dentro do Site da AGEM; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 18 de agosto de 2016. 
 
 

 
 
 

 
ANA RENATA DE GODOY 

Coordenação 
 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


