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Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática de Saúde 004/2016 

DADOS GERAIS 

Data: 20/10/2016 
 

Local: sala de reuniões da AGEM 
 

Horário: 14h00 
 

Tipo de Reunião: Ordinária 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Maria Aparecida da Silva PM Itanhaém 

Maria José Sanz Segoyar (Chiquita) PM Bertioga 

Convidados  

Ana Renata de Godoy Ferreira DRS IV 

Iraty Nunes Lima GVE XXV 

Silvia Regina dos S. Duarte DRS IV 

Zaíra Magdaa Borges Mancilha CVE 

Alexandrea M. Y. Trevisan Sucen 

Marisa B. O. Guimarães Sucen 

Angela Maria A. Frerte DRS IV 

Ingrid Alves PM Guarujá 

Renata de Freitas Rodrigues PM Guarujá 

Mônica Maria Lima PM São Vicente 

Ilham El Maersceni PM Itanhaém 

Carlos Leda de Araújo PM Guarujá 

Maria Cecília Gulo Carrita Nogueira PM Praia Grande 

Ana Renata de Godoy Ferreira DRS IV 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Pauta divulgada em: 
11/10/2016 

Reunião iniciada às:  
14h30 

Término da Reunião às:  
16h24 

 

OBJETIVOS 

Item I – Arboviroses – Planos de Contingência; 

Item II – Rede Hospitalar e PPI; 

IIem III – Áreas Cpntaminadas; 

Item IV – Informes Gerais. 

 

REGISTROS 

Ausências: 

Municípios: Cubatão, Mongaguá, Peruíbe e Santos. 

Estado: Segurança Pública, Casa Civil e Desenvolvimento Social. 

Justificativas de ausência: Jucimara Rodrigues – Secretaria de Estado de Assistência e 

Desenvolvimento Social 
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 A reunião foi aberta pela representante da DRS IV, Ana Renata, a qual agradeceu a 

presença de todos e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Irati - arboviroses apresentação feita nesta semana na Câmara Técnica e na reunião 

da CIB a qual se encontra guardada junto aos arquivos da Secretaria do CONDESB e 

trata de índices sobre:  

. Dengue casos confirmados na RMBS; 

. A ideia agora é fazer em cima do número de notificação; 

. Chikv; 

. Zica em gestantes – 6; 

. Mortalidade materno infantil dados; 

. Causa quadro respiratório; 

. Razão de mortalidade materna; 

. Mortalidade infantil dados preliminares; 

. Óbitos e coeficientes por faixa etária e municipio residência; 

. Microcefalia dados brasileiros 08.10.16; 

. Classificação no estado de São Paulo; 

. Pacto assinado em 2014, quando o Dr. Cesar Kabbach assumiu -  continuidade; 

. Instrumento devolvido na 1a. quinzena do mês de julho tabulado e devolvido aos 

gestores na CIR de agosto, esta sendo encaminhado aos prefeitos e será apresentado 

aos novos prefeitos eleitos; 

. Plano de contingência - DRS pediu aos municípios mandarem seus planos; 

. Encaminhados Santos, Bertioga e Itanhaém 

. Enfatizando essa parte de assistência; 

. Prever insumos, a parte de entrada desses suspeitos, capacitação de médicos entre 

outros; 

. Data final de entrega 25.10; 

. Preocupação com a desestruturação do controle de vetor dos municípios; 

. Procurar preencher o mais próximo da realidade; 

. Grande preocupação com dengue, zika e chikungunya; 

. Atenção especial a gestante; 

- Chiquitita, em Bertioga estão sendo encaminhadas parturientes de Cubatão; 

. Não estão no Cros para maternidade; 

. Cubatão está até sem anestésico odontológico; 

. Problemas de saúde do município de Cubatão; 

. Questão dos leitos estudo da rede hospitalar breve histórico, revisão do PPI. Foi feita 

uma divisão por regiões, três equipes que estão levantando todos os dados; 

. O físico e o financeiro existem mas estão defasados; 
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. Na primeira semana de fevereiro será feita a recepção dos novos gestores; 

. No início de março o Secretário de Estado, David Uip, estará oferecendo curso para os 

novos gestores, 

. Terceirização, 

- Áreas contaminadas - Silvia DRS IV; 

. Grupo de trabalho de saúde ambiental; 

. Estratégias utilizadas 

. 06.11 - aula no Guarujá; 

. Grupo condutor será publicado no DOE; 

. São Vicente problemas com transição, não há uma área estruturada; 

. Estão com muita dificuldade; 

. Ministério Público federal realizou reunião no dia 25.08,  será feita outra com São 

Vicente e Guarujá; 

. Como está sendo feito o trabalho em Guarujá;  

. Zaira, do CVE expôs sobre o Grupo Condutor de Assistência Saúde Ambiental cuja 

apresentação encontra-se arquivada junto a Secretaria Executiva do CONDESB; 

. Municipio de Santos é o que tem mais áreas contaminadas; 

. Os piores seriam Vicente de Carvalho, no Guaruja e Quarentenário, em Sao Vicente; 

. Importância de se ter trabalhando uma equipe multidisciplinar; 

. O grupo foi aprovado em reunião do Condesb; 

. Iniciou com o problema de contaminação de água, caso da Rodhia; 

. Participantes do grupo técnico; 

. A proposta era se ter uma continuidade, trabalho com multiplicadores; 

. Elaboração de questionário de anamnese ficou para o próximo ano; 

. Projeto piloto; 

. Dia 25 será apresentado aos outros GT’s do Estado; 

. Função do grupo condutor propor, apoiar e acompanhar a implantação de um modelo 

de sistema de vigilância e atenção a saúde das populações expostas ou 

potencialmente expostas em áreas contaminadas nos municípios da RMBS; 

. Guarujá diferenciar vulnerabilidade; 

. Aplicação de questionário; 

. Como irão trabalhar; 

. Silvia da DRS IV informou que sera encaminhado oficio solicitando indicação de titular 

e suplente para participar do grupo; 

. Apresentar para a CT de Meio Ambiente; 

. Projeto perfil do HDRI; 

. Chamamento público para as OS do HDRI; 
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- Informes: 

. Jornada de sífilis congênita - dia  27.10 - 9h e outra turma 13h30 no DRS; 

. Simpósio de Atenção básica - dia 9 e 10.11, no Coliseu; 

. Encontro Regional Grupo de Apoio de Saúde da Família -  NASF - dia 03.11, DRS 

 Nada a mais a ser discutido foram encerrados os trabalhos. 

 
 
 

Santos, 20 de outubro de 2016. 
 
 
 
 

ANA RENATA DE GODOY FERREIRA 
Coordenação 

 
 
 
 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


