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Aos Vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (27/07/2020) deu
início, por Webconferência através do aplicativo Google Meet, a reunião Ordinária do
COMUS (Conselho Municipal de Saúde). Solicitou justificativa de ausência o Sr. Célio
Honório Vieira, Sr. Odílio Alves de Lima, Sra. Marília Sangion e Sra. Juliane Machado
Borges. Sr. Domingos Dutra inicia a pauta da reunião. 01) Aprovação da Ata da reunião
anterior (22/06/2020): Sr. Domingos Dutra pede para corrigir uma informação dada
pelo mesmo a Conselheira Edna Alves na linha 256 da referida Ata, pois o transporte
para viagens curtas devem ser agendados com sete dias de antecedência e os
transportes para viagens longas com 15 dias de antecedência e não com 07 dias como
havia informado, para melhor organização do setor, pois depende de ajuda de custo
para o motorista, que é autorizada pela Secretaria de Saúde. Realizada a aprovação
nominal. Ata aprovada por todos os presentes. 2) Ações de Enfrentamento ao COVID19: Sr. Domingos Dutra passa a palavra para Dra. Aguida Elena que inicia a
apresentação:
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Dra. Aguida Elena diz que a intenção desta apresentação é de passar todas as informações em
relação às mudanças que foram feitas na Rede de Atendimento de Urgência e Emergência por
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conta da pandemia do COVID-19. Essas ações não são permanentes, pois são avaliadas
diariamente na Secretaria de Saúde em reuniões de Sala de Situação. A UPA – Unidade de
pronto Atendimento Dr. Thelmo passou a ter o seu atendimento especificamente para casos
de síndromes respiratórias, tanto adultas quanto infantil, atendendo em média 190 casos
diários. Os atendimentos adultos de urgência e emergência passaram a ser realizados na
Santa Casa Clínicas, espaço cedido pela Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, mas com
gestão da SBCD – Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, nada tendo a ver com a Santa
Casa de Misericórdia de Jacareí. São atendidos neste local os casos de pressão alta, diabetes,
infartos, etc. Em média são atendidos 200 pessoas por dia. Os atendimentos de crianças de
Urgência e Emergência, que antes da pandemia eram realizados na UPA – Unidade de Pronto
Atendimento Dr. Thelmo passou a ser atendidos na UPA – Unidade de Pronto Atendimento
Parque Meia Lua 24 horas, com um atendimento de 50 a 70 crianças por dia. No bairro Jardim
Flórida encontra-se URC - Unidade de Retaguarda COVID, que atende somente os casos de
COVID-19, com 10 leitos habilitados, mas com possibilidade de habilitar até 40 leitos. A taxa
de ocupação no dia de hoje (27/07/2020) é de 08 pacientes pela manhã. Dra. Aguida Elena diz
que o mais importante é não sair de casa, só se for necessário, com uso de máscara e
higienização das mãos. Essas medidas possibilitaram até o momento, o atraso no pico da
pandemia, e com isso existem menos pessoas internadas, possibilitando o atendimento de
todos. Por isso pede aos Conselheiros, que são multiplicadores na sua Comunidade, que
repassem sempre essa informação, de que o isolamento é o melhor remédio no momento.
Dra. Aguida Elena ainda faz uma ressalva primeiro em relação aos bairros, pois os bairros com
maior concentração de casos são os bairros centrais, mas todas as ações são voltadas para
todo o município. Em relação à incidência dos casos, os mais jovens são a maioria dos casos
confirmados, mas os óbitos em sua grande maioria são de idosos acima de 60 anos e a
maioria deles com alguma morbidade como obesidade mórbida, diabetes, hipertensão,
cardiopatia. Temos que ter um cuidado maior com os idosos, diz Dra. Aguida Elena, pois a
população mais jovem está sendo mais contaminada, mas acaba contaminando os idosos.
Dra. Aguida Elena passa a palavra para o Dr. Daniel Freitas, Diretor da Atenção Especializada.
Dr. Daniel Freitas diz que para as informações do COVID-19 em nossa cidade existe o Portal da
Prefeitura Municipal de Jacareí com boletins diários a partir das 16 horas, atualizando sobre
os casos confirmados, suspeitos e descartados dia a dia. Também existem informações sobre
a rede hospitalar e dos casos confirmados por bairro. Outros sites para informações sobre o
COVID-19 é que informa o Índice de Isolamento Social do Estado de São Paulo, de extrema
importância, pois o isolamento social continua sendo um grande aliado na prevenção contra o
COVID-19. Portal de Informações do Ministério da Saúde com várias informações, inclusive o
Boletim Epidemiológico COVID-19 nacional. Na data de hoje (27/07/2020) informa que estão
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no boletim de número 23. Informa também que o Boletim Epidemiológico COVID-19 de
número 08 fala sobre a testagem rápida e o de número 14 sobre a testagem PCR. Dr. Daniel
Freitas faz um Resumo das Ações Estratégicas de Jacareí para Enfrentamento ao COVID-19.
Desde o início os Decretos vêm sendo feitos para limitar a disseminação acelerada da infecção
por COVID-19, foi feito o fortalecimento da Rede de Proteção às pessoas em situação de rua
que são as mais vulneráveis e auxílio financeiro, e ações como o Drive-Thru solidário entre
outras que podem ser encontradas no Portal da Prefeitura Municipal de Jacareí através do
site
http://www.jacarei.sp.gov.br/coronavirus-prefeitura-de-jacarei-segue-com-drive-thrusolidario-para-arrecadacao-de-alimentos/. Em termos de Saúde as ações realizadas pelo
município para Enfrentamento ao COVID-19 e tentar manter a população em casa foram:
implantação da consulta de especialidade por telemedicina, mudança na Rede de
Atendimento de Urgência e Emergência, aquisição de teste rápido sorológico, vacinação para
Influenza 100% domiciliar, 4 Unidades Básicas de Saúde 15 horas (Parque Santo Antonio,
Santa Cruz dos Lázaros, Jardim das Indústrias e Cidade Salvador) e novos leitos de UTI –
Unidade de Terapia Intensiva na Santa Casa de Jacareí. Dr. Daniel Freitas informa sobre os
testes para COVID-19 para que possam ser multiplicadas e assim sanar as dúvidas de muitas
pessoas. Existe um norteador para a realização dos testes para COVID-19. Hoje existem dois
testes para COVID-19, o teste RT-PCR que é o mais eficaz detectando o vírus, e no município é
coletado na UPA – Unidade de Pronto Atendimento Dr. Thelmo e realizado no laboratório do
Instituto Adolfo Lutz em Taubaté. O outro teste é o teste rápido que irá identificar os
anticorpos no organismo, que são as células de defesa que irá combater o vírus. É um teste
sorológico, realizado através de uma amostra de sangue, no qual através do resultado é
possível identificar a presença ou não do anticorpo. Para a realização deste teste é preciso um
tempo correto para manifestação deste anticorpo, onde é recomendado a partir do 8º dia do
início dos sintomas. Estes testes são feitos em pessoas Sintomáticas que se encaixam em
algumas categorias: População de Risco: é constituída por indivíduos com atividades
profissionais de risco que facilitam a exposição e transmissão do vírus, como por exemplo,
Profissionais de Saúde, Profissionais de Segurança Pública, Profissionais da Limpeza Pública,
entre outros e População com condições de Risco para Desenvolvimento de Complicações nas
Infecções por COVID-19: Pessoas com mais de 60 anos, Cardiopatas graves ou
descompensados, pneumopatias graves ou descompensadas, doenças neurológicas,
obesidade, entre outros. Dr. Daniel Freitas explica que a partir da infecção pelo vírus,
conforme vai passando os dias, essa carga viral vai aumentando e vêm os sintomas, os
anticorpos começam a trabalhar em nosso organismo para tentar evitar a infecção, o primeiro
é o IGM que é o anticorpo inicial, e a partir do 7º dia o anticorpo IGG se manifesta. Dr. Daniel
Freitas informa que todo material apresentado será encaminhado para os Conselheiros
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juntamente com a Ata. Dra. Aguida Elena informa sobre os leitos da Santa Casa. Diz que o
Estado enviou 12 aparelhos respiradores para a Santa Casa e a Secretaria de Saúde comprou
os aparelhos necessários como monitores para montar um leito de UTI. A superintendente da
Santa Casa Sra. Elisete Sgorlon contratou uma nova equipe, pois é regulamentado que há
cada 10 leitos de UTI seja habilitada uma equipe. Hoje a Santa Casa de Jacareí conta com 20
Leitos de UTI, sendo 08 leitos para casos não COVID-19 e 12 leitos para casos COVID-19. Dra.
Águida Elena pede para que o Sr. Ricardo Buchaul, Diretor da Vigilância à Saúde, faça uma
explanação sobre a curva da pandemia no município de Jacareí. Sr. Ricardo Buchaul diz que o
município de Jacareí vem com um comportamento desde o início da pandemia, bem regular
no que diz respeito à forma de como ela se desenvolve. Não se controla uma epidemia, pois já
é uma situação fora de controle, ela tem quase vida própria. Para tentar minimizar o estrago
que a ocorrência desta epidemia irá fazer nas pessoas e na sociedade, são realizadas ações
para enfrentamento com medidas que atenuem os efeitos desta epidemia. No caso do COVID19 só existem duas coisas a se fazer: isolamento social tentando não se deslocar
desnecessariamente, e se tiver que se deslocar que mantenha o uso da máscara e da
higienização das mãos, não as levando aos olhos, boca e nariz antes de higienizá-las; manter a
higienização das coisas ao seu redor. Não adianta ter um índice de isolamento de 42%,
enquanto 58% das pessoas estão nas ruas. Sr. Ricardo Buchaul diz que se cada um de nós fizer
a sua parte e ainda fomentar essas medidas indispensáveis, irá conseguir aumentar esse
índice de isolamento, pois este é o primeiro passo para se tentar conter a pandemia. Não
adianta ficar atento a números, pois não existem explosões de casos em nosso município, o
desenvolvimento da nossa curva está normal, o que quer dizer que está seguindo o seu rumo
natural, e é isso que permitirá reduzir o estrago e voltar à normalidade. Hoje já são quase
cinco mil notificações no município com quase 1.200 casos confirmados. Sr. Adenilson de
Marins diz que em relação ao nível de responsabilidade, o que o município está pensando em
fazer para inibir esta aglomeração de pessoas, como em partidas de futebol. Sr. Ricardo
Buchaul diz que não há o que se fazer em locais privados, e é justamente sobre esta
consciência que sempre falam, pois não há como a Administração coibir o comportamento de
todas as pessoas e nem pessoal para fazer a fiscalização de 231 (duzentos e trinta e um mil)
pessoas no município de Jacareí, todos são cidadãos e tem a mesma responsabilidade, não
existe o gestor, o administrador, existe o cidadão. Existem previsões legais que dão
sustentação, e na medida em que essas previsões legais possuem condições de pessoal e
equipamento do município está sendo utilizada. Sr. Adenilson de Marins diz que a respeito do
horário de funcionamento do comércio, acha que quando se diminui o tempo de
funcionamento causa certa aglomeração. Com o retorno do horário de funcionamento
reduzido, será possível avaliar se este tipo de medida contribui para a maior infecção de
Av. Major Acácio Ferreira, 854, Jardim Paraíba – Jacareí/SP – CEP: 12327-530 – Fone: 3955-9600

CRIADO PELO ARTIGO 158 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº2 DE 21/12/90, ALTERADO PELA LEI Nº 5.888 DE 23/10/14

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

pessoas. A Vigilância tem algum plano B para esse tipo de situação. Sr. Ricardo Buchaul diz
que o município de Jacareí, assim como outros, vem tentando seguir uma regra. Se o
município de Jacareí fizer uma quarentena de todo o comércio e São José dos Campos não o
fizer, não haverá muito sentido. As decisões precisam ser homogêneas e partirem de um
centro de inteligência. O município de Jacareí vem seguindo as regras, e os decretos
reiterados do Prefeito, vão ao sentido de se afinar uma regra maior para que todos caminhem
em uma mesma direção. Sr. Douglas Mariano solicita que os anexos colocados na Ata como
foi na Ata anterior, pudessem vir em um tamanho destes slides, pois não consegue visualizar.
Sr. Domingos Dutra explica que se trata da Prestação de Contas e foi enviado para apreciação
dos Conselheiros anteriormente em tamanho normal. Sr. Domingos Dutra segue a pauta. 03)
Informes: 1) Dra. Aguida Elena apresenta o Sr. Fábio Santos, novo Secretário Adjunto da
Secretaria de Saúde. Sr. Fábio Santos diz que trabalha na área da saúde há onze anos e
também tem uma experiência em Vigilância de oito anos. Diz estar se inteirando dos assuntos
da Secretaria de Saúde de Jacareí e logo estará apto para fortalecer ainda mais o cuidado com
a população neste momento tão delicado de pandemia. Agradece a Dra. Aguida Elena e ao
Prefeito Izaias Santana pela confiança. 2) Dra. Marilis Cury informa sobre os resultados da
Campanha de Vacinação contra a Influenza, que se estende nas Unidades Básicas de Saúde
até o dia 31/08/2020 no horário de atendimento normal da unidades. A vacinação é para
todos os públicos, munidos do seu RG ou Cartão SUS se tiver. Até a data de 27/07/2020 foram
vacinadas 88 mil pessoas. Além da vacina contra a gripe está ocorrendo também a Campanha
de Vacinação contra o Sarampo, pois houve pelo mundo vários surtos, pois a doença voltou
com força total acometendo fortemente o Estado de São Paulo, onde o município de Jacareí
está dentro dos vinte e nove municípios que necessitam de atenção especial. Entre 2019-2020
o município de Jacareí teve doze casos, sendo dois casos este ano de 2020. O Sarampo é uma
doença altamente contagiosa, muito mais que o Coronavírus, e pode levar a morte. As
Unidades de Saúde já tem um plano de trabalho para fazer a busca ativa dos faltosos, pois
estão em uma grande força tarefa. A Campanha de Vacinação contra o Sarampo irá atingir a
faixa etária de seis meses a quarenta e nove anos de idade no horário de funcionamento das
Unidades de Saúde. De seis meses a vinte e nove anos de idade, só serão vacinadas as pessoas
que não foram imunizadas pelo sarampo. De trinta a quarenta e nove anos de idade, a
vacinação será indiscriminada de todos que procurarem a Unidade. Dra. Marilis Cury pede o
auxílio de todos os Conselheiros para a divulgação desta Campanha de Vacinação contra o
Sarampo que é de extrema importância. Informa que esta divulgação será anunciada através
da mídia social e material para distribuição em breve. Já foi realizadas matérias em canais de
rádio e TV e também pelo site da Prefeitura Municipal de Jacareí. 3) Sr. Jorge Martins diz que
na reunião passada Sr. Odílio Alves mencionou a atuação da Comissão Fiscal. Informa que ele
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que é da Comissão Fiscal quando vota, é porque sabe que não há nada de errado. Aproveita
para agradecer a Sra. Ineide Junqueira, Sra. Marília Sangion e toda equipe de apoio que
ficaram a disposição para sanar eventuais dúvidas e esclarecimentos e para que pudessem
fazer a pesquisa da melhor forma possível. 4) Sr. Jorge Martins diz que já estão na 3ª reunião
presencial na Unidade de Saúde do Rio Comprido. Na 1ª reunião foi feita uma reclamação dos
produtos utilizados pela empresa Milclean são de péssima qualidade, e nessa última reunião
houve a mesma reclamação. Sr. “Mazinho” até colocou na reunião, que quando o material
recebido não estiver de acordo, para não receber o material. Dra. Marilis Cury diz que foi feita
uma consulta a Vigilância Sanitária gerada pela Unidade de Saúde do Rio Comprido para
análise de um produto utilizado pela empresa Milclean e veio o parecer de que estava
adequado. Sr. Paulo Rosa diz ter uma reunião agendada com o proprietário da empresa
Milclean para alinhar algumas pendências que merecem atenção por parte da gestão e da
própria prestadora. 5) Sr. Ricardo Buchaul informa que o Estado de São Paulo não dispõe mais
de vacinas antirrábicas, sem previsão de volta do fornecimento. Pede para que todos possam
divulgar essa informação dentro da comunidade de cada um, pois ainda está havendo muita
procura. 6) Sr. Luiz Guilherme faz a leitura de uma versão poética da pandemia. Sr. Domingos
Dutra informa que a poesia será enviada para todos os Conselheiros. 7) Sr. Adenilson de
Marins pergunta se o município de Jacareí foi comtemplado com alguma verba destinada ao
combate à pandemia do Coronavírus. Dra. Aguida Elena diz que foi recebido repasse de verba,
e esse repasse é público. Sra. Ineide Junqueira informa todas as informações estão disponíveis
no site da Prefeitura Municipal de Jacareí no Portal da Transparência. Sr. Domingos Dutra
acrescenta que nos informativos sobre o Coronavírus no site da Prefeitura Municipal de
Jacareí existe o link “Transparências” com Receitas Arrecadadas e Despesas Realizadas, tem
todo detalhamento sobre a pergunta do mesmo. 8) Sr. Adenilson de Marins pergunta quantos
profissionais existem na UPA – Unidade de Pronto Atendimento Dr. Thelmo preparados para
atendimento ao Coronavírus, entre médicos e enfermagem. Dr. Carlos Vilela informa que hoje
existem quatro profissionais médicos, sendo que um fica no atendimento da emergência e
três profissionais médico no atendimento dentro da unidade. Através de cálculos de
demandas que são efetuados com frequência, percebeu-se que seria viável a contratação de
mais um profissional médico para dar uma assistência melhor para a família do paciente
internado e não haver informações desencontradas, procedimento este que vem
acontecendo por telefone, por conta do isolamento social. O paciente que está internado e
provavelmente seus familiares são disseminadores da doença, por isto este procedimento via
telefone. Esta contratação vem sendo estudada e se houver necessidade será realizada. Para
a equipe de enfermagem, existe um cálculo de dimensionamento para o nº de enfermeiros. A
partir do número de atendimento é estipulado o quantidade de profissionais na equipe. Hoje
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existem três enfermeiros por período mais técnicos de enfermagem. 9) Sr. Adenilson de
Marins diz que o município de Jacareí encontra-se controlado com relação aos casos que
necessitam de internação. Gostaria de saber se não houve necessidade de transferir nenhum
paciente para o Hospital São Francisco. Dra. Aguida Elena informa que o Hospital São
Francisco cede para o município vagas de UTI – Unidade de Terapia Intensiva neonatal e
infantil e no período de pandemia está cedendo mais cinco vagas UTI COVID-19. Já faz o
atendimento de toda demanda de nefrologia, gestante e oncologia, que acabam utilizando
estes leitos. Para o paciente ser transferido para o Hospital São Francisco, o mesmo será
inserido na rede CROSS – Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde do Estado e se
houver necessidade é encaminhado para o Hospital São Francisco. Dr. Carlos Henrique
completa dizendo que são realizadas as transferências, mas estão sendo transferidos para a
Santa Casa de Jacareí, e para o Hospital São Francisco quando há disponibilidade de leito, que
não esteja sendo ocupado pelos outros pacientes citados pela Dra. Aguida Elena. Informa que
os pacientes do município de Jacareí também são acolhidos na Santa Casa de São José dos
Campos e Hospital Regional de São José dos Campos. Os pacientes são acolhidos nestes
quatro locais quando há necessidade, quando não há recurso disponível na UPA – Unidade de
Pronto Atendimento Dr. Thelmo e URC – Unidade de Retaguarda COVID-19, pois o paciente
internado acabou desenvolvendo outras complicações como uma insuficiência renal
secundária ou distúrbios neurológicos. 10) Sr. Adenilson de Marins diz que em relação às
pessoas que necessitam passar por um especialista clínico geral, o acolhimento não vem
sendo realizado a contento, precisa ser mais bem alinhado com os servidores das Unidade de
Saúde. Dra. Aguida Elena diz que todas as Unidades de Saúde estão em atendimento, toda a
rede de acolhimento está preparada para receber os outros casos, tanto psicológicos quanto
físicas. As pessoas devem encaminhar-se até a sua Unidade de Referência, pois o atendimento
será feito com o dimensionamento que é recomendado por conta da pandemia para evitar
aglomeração. Dra. Marilis Cury diz que tem discutido bastante sobre o retorno do
agendamento e casos prioritários sejam atendidos. No caso apresentado pelo Sr. Adenilson de
Marins em que a pessoa está há dois anos sem atendimento, é preciso ser avaliado o porquê
deste tempo sem consulta, pois esta demanda reduzida está acontecendo desde Março/2020.
Pede para que as informações sejam encaminhadas para a Secretaria de Saúde para que
possam ser avaliadas. 11) Sr. Jorge Martins pergunta se o ônibus escolar vem sendo utilizado
novamente para o transporte de pacientes. Sr. Domingos Dutra informa que voltou para
manutenção, e se houver necessidade, não tendo outro veículo, será utilizado o mesmo
apesar do desconforto. 12) Sra. Ineide Junqueira reforça que para os informes, sejam
solicitados antes do início da reunião, por e-mail ou no dia da reunião antes do seu início. Sem
mais informes, reunião é encerrada pelo Sr. Domingos Dutra. Participaram os Conselheiros:
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Sr. Domingos Raimundo Martins Dutra - Presidente do COMUS (Conselho Municipal de
Saúde), Dra. Aguida Elena B. Fernandes Cambauva, Sr. Douglas Aparecido Mariano, Sr. Pedro
Rogerio Cabrillano Miranda, Sr. Antonele Marmo, Sr. Adenilson de Marins, Sr. Jorge Martins
do Prado, Sr. Luiz Guilherme A. dos Santos, Sra. Maiba do Prado Salim, Sr. Geraldo de Faria
Cardoso, Sra. Elisete Sgorlon, Sra. Ineide Barbosa Junqueira, Sra. Marilis Bason Cury, Sra.
Rebeca Thomé Conceição Ferreira, Sr. Dario Alves de Assis e Sra. Márcia Macedo da Silva.
Convidados e ouvintes: Dra. Márcia Ferreira Leite Pereira, Sr. Fábio Santos Prianti de
Carvalho, Dr. Daniel Freitas Alves Pereira, Sr. Paulo Roberto Rosa, Dr. Carlos Henrique Vilela,
Sr. Claudimar Luis Siqueira Melo (Mazinho) e Sra. Ana Maria Bortoletto, Sra. Angela Maria
Souza Gomes e Sr. Ricardo Borges Buchaul. Nada mais a constar, eu Robiane Goulart Barreto
lavro a presente ata.
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