
 
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 
 

 
Av. Major Acácio Ferreira, 854, Jardim Paraíba – Jacareí/SP – CEP: 12327-530 – Fone: 3955-9600 

 

Aos Vinte e Sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (27/06/2022) teve início às 15h35 a 1 
reunião Ordinária do COMUS (Conselho Municipal de Saúde). Dra. Rosana Gravena, Rebeca Thomé C. 2 
Ferreira, Adenilson de Marins, Dirceu Mascarenhas Sobrinho e Raquel Gomes de Souza solicitaram 3 
justificativa de ausência. Sr. Claudimar (Mazinho) após a espera de 30 minutos para que houvesse quórum, 4 
inicia a reunião dando sequência à pauta do dia. Informa que por conta da paridade um conselheiro do 5 
segmento trabalhador e um do segmento gestor deixarão de votar: I – Aprovação da Ata da reunião 6 
anterior (23/05/2022): Ata aprovada na íntegra por todos os presentes. II- Ordem do dia: a) Aprovação da 7 
Prestação de Contas da OS SPDM – Associação Paulista para o desenvolvimento da Medicina, gestão do 8 
SIM – Serviço Integrado de Medicina: Claudimar (Mazinho) informa que o arquivo com a Prestação de 9 
Contas foi enviado para todos os conselheiros, e assim, caso alguém tenha alguma dúvida a mesma será 10 
esclarecida. Sem nenhuma dúvida apresentada foi realizada a votação nominal. Sr. Jair Francisco se absteve 11 
do voto, pois acha que teria que ser realizada uma apresentação mais detalhada. Os demais conselheiros 12 
presentes aprovaram a Prestação de Contas. “Prestação de Contas da OS SPDM aprovada com uma 13 
abstenção”.  14 

   15 
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   21 
II – b) Aprovação da Prestação de Contas da OS SBCD – Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, 22 
gestão UPA Parque Meia Lua: Sr. Jair Francisco se absteve do voto com a mesma alegação anterior. Sr. 23 
Claudimar (Mazinho) informa que a Prestação é enviada para os conselheiros do COMUS - Conselho 24 
Municipal de Saúde com antecedência e, as demais pessoas podem acessar toda a prestação através do 25 
Portal da Transparência no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, como já foi explicado em diversas 26 
reuniões anteriores. “Prestação de Contas da OS SBCD aprovada com uma abstenção”.  27 
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II – c) Contratação dos profissionais médicos: Sr. Joyce Silva, Diretora de Atenção Básica, inicia a 30 
apresentação dos dados:  31 

 32 
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Atualmente existem quatro modalidades de contratação de médicos na Atenção Básica. Joyce informa que 33 
hoje existem dezoito médicos do Programa mais Médicos ativos no município, programa financiado pelo 34 
Governo Federal, e está em fase de descaracterização para ser substituído pelo Programa Médicos pelo 35 
Brasil. Com o processo seletivo para médico generalista, hoje existem onze médicos generalistas no quadro 36 
de funcionários. Também contam com os preceptores contratados pela Faculdade Humanitas. Em agosto de 37 
2021 começou o Campo de Internato em Atenção Básica, trazendo onze médicos para realizarem a 38 
assistência no município. Servidor próprio ainda pode contar com um médico, totalizando 39 médicos na 39 
Atenção Básica. Contam ainda com o Internato de Ginecologia que trouxe três médicos para prestar apoio 40 
nas Unidades Básicas de Saúde do município. O cenário atual é que uma equipe do Parque Brasil, uma do 41 
Jardim das Indústrias, uma do Igarapés, uma do Pagador de Andrade, uma do Jardim do Vale e uma equipe 42 
do Parque Meia Lua estão sem nenhum médico. Várias ações vêm sendo realizadas para poder suprir a falta 43 
de médicos com perspectiva para o próximo semestre de ampliação do Internato em Ginecologia, 44 
republicação do Processo Seletivo para médico generalista e aguardando publicação de um novo 45 
chamamento dos Médicos pelo Brasil, lembrando que o Município de Jacareí teve somente uma vaga 46 
disponibilizada pelo Governo Federal. Sr. Paulo Rosa, Diretor Administrativo, lembra que o Processo Seletivo 47 
para médico generalista, já está no 4º processo a ser realizado. Dra. Aguida Elena esclarece que em relação 48 
às equipes que estão com falta de médicos, existem outras equipes na mesma unidade que se encontram 49 
completas. Joyce Silva diz que somente o Pagador de Andrade está sem cobertura, mas estão com 50 
complemento de médicos. A Secretaria de Saúde vem tentando várias estratégias para a contratação de 51 
médicos, pois não é um cenário somente do Município de Jacareí. Joyce diz que a Atenção Básica tem que 52 
ser fortalecida para ficar mais resolutiva e informa que estão com um projeto piloto que conecta o médico 53 
especialista e o da Atenção Básica, para qualificar o encaminhamento via sistema, gerando com isto, mais 54 
rapidez nos encaminhamentos, exames e retornos. Esse serviço deixará o serviço qualificado, fazendo com 55 
que o cuidado seja resolutivo na Atenção Básica e os encaminhamentos sejam somente de pacientes que 56 
realmente precisam de especialistas. II – d) Plano Municipal de Saúde 2022-2025 (Dúvidas): Sr. Claudimar 57 
(Mazinho) diz que foi uma pauta sugerida pelo Sr. Jair Santiago e se coloca a disposição para o 58 
esclarecimento de dúvidas. Sr. Jair Santiago informa que sua dúvida era sobre os cargos de ACS – Agente 59 
Comunitário de Saúde e AC – Agente Comunitário, pois entendia que era a mesma função. Diz que já 60 
recebeu a resposta que eram contratos antigos que ainda contavam com 3 funcionários e hoje só existe um 61 
com essa nomenclatura de Agente Comunitário.  Karina Costa gostaria de saber se são contabilizadas as 62 
crianças que nascem em hospitais particulares nos dados da mortalidade infantil. Sr. Fabio Prianti explica 63 
que quando o indicador da mortalidade infantil e das consultas de pré-natal realizadas são avaliados, a fonte 64 
dos dados é o SINASC – Sistema de Informação de Nascidos Vivos, abastecido por todas as instituições, 65 
sejam elas públicas ou privadas. Sr. Claudimar (Mazinho) informa que será realizada uma inversão na ordem, 66 
onde alguns informes serão dados antes da atualização dos dados COVID19. Dra. Aguida Elena explica que 67 
em consequência da diminuição dos casos de COVID-19, a unidade de retaguarda foi desativada, e os casos 68 
respiratórios começaram a ser atendidos na Santa Casa. Ocorre que com a queda nas temperaturas e 69 
chegada do inverno, o número de pessoas com problemas respiratórios aumentou muito e a equipe foi 70 
revisada. Na semana do dia 20/06 foram atendidos mais de trezentos pacientes no dia, entre os 71 
atendimentos foram atendidas três ocorrências de urgência que vieram com o SAMU, e com isso o 72 
atendimento na frente, onde se encontram os casos sem gravidade, ficaram mais demorados. A população 73 
deve se conscientizar e se vacinar contra a gripe e a COVID-19, para que assim, não haja grande aumento de 74 
atendimento na Santa Casa de casos respiratórios. Outra informação é sobre o mutirão que será realizado 75 
pelo município. As cirurgias serão realizadas de acordo com a prioridade da fila, após realização de exames 76 
pré-operatórios. As cirurgias serão realizadas após toda a logística do hospital ser analisada. Os pacientes 77 
que se encontram na fila devem aguardar o contato do hospital, pois a fila e prioridade serão respeitadas. 78 
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Sra. Nadir pede para que as informações sejam realizadas com uma linguagem de fácil entendimento para os 79 
munícipes, pois muitos não têm facilidade de entendimento. Solicita também que seja realizada uma 80 
capacitação para os gestores e conselheiros. Sr. Claudimar (Mazinho) diz que essas questões são trazidas 81 
para o Conselho justamente porque os conselheiros são multiplicadores de opinião e devem levar a 82 
informação de maneira mais clara para a sua comunidade. Dra. Aguida Elena diz que irá verificar com o setor 83 
de comunicação da Prefeitura maneiras de informação, com uma comunicação de fácil entendimento. Sr. 84 
Valter de Souza acha importante a informação através de folhetos impressos. Sr. Claudimar (Mazinho) diz 85 
que hoje a grande maioria das informações são repassadas através de meio virtual. Sra. Karina Costa diz que 86 
como conselheira, tenta repassar as informações com uma linguagem de fácil entendimento, pois ela está 87 
representando a classe trabalhadora, e assim tenta manter essa comunicação. Em relação à capacitação, Sr. 88 
Claudimar (Mazinho) diz que antes da pandemia a ideia era que fossem realizadas duas capacitações de 89 
Educação Permanente no ano, mas infelizmente com a pandemia tiveram que cancelar qualquer tipo de 90 
encontro. Informa que com a realização das Eleições Complementares, a posse dos conselheiros se dá com a 91 
primeira reunião realizada na unidade que o conselheiro irá representar e registrada em Ata. Os crachás 92 
para os Conselheiros Gestores de Unidade e para os Conselheiros do COMUS – Conselho Municipal de Saúde 93 
serão confeccionados nos próximos meses e entregues para os mesmos. Informa também que na próxima 94 
reunião do conselho será eleita a comissão para a Conferência Municipal de Saúde que deverá acontecer 95 
entre novembro de 2022 a março de 2023. III – Expediente do dia: a) Dados COVID-19: Sr. Fabio Prianti 96 
inicia a apresentação dos dados COVID-19:  97 
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   104 
Sr. Fabio Prianti diz que com o aumento de casos confirmados e um pequeno aumento nas internações, é de 105 
extrema importância que a população se vacine contra a COVID-19 e contra a Gripe. O município ficou sem 106 
nenhum óbito por quase dois meses e houve um aumento nos óbitos também. Isso está relacionado à 107 
pacientes vacinados com no máximo três doses, acima de 60 anos e com comorbidades. Diz que o vírus não 108 
será extinto e teremos que conviver com os riscos nos prevenindo através da vacinação. Em relação aos 109 
atendimentos na Santa Casa, o que podem observar através dos gráficos é que o grande acúmulo de 110 
atendimentos ocorre nas segundas-feiras com a diminuição nos finais de semana e feriados prolongados, 111 
mas com a baixa na temperatura e o ar seco, os casos respiratórios aumentam. Existem também os 112 
pacientes que só querem realizar o teste e empresas privadas que levam vários funcionários para a 113 
realização também, inclusive de outros municípios. Tudo isso faz com que o atendimento entre em colapso e 114 
não existe nada que possa ser feito para que isso não ocorra, pois nunca terão funcionários suficientes para 115 
atendimento, a população tem que se conscientizar e se vacinar, pois já está comprovada a eficácia das 116 
vacinas. Os testes são solicitados a critério médico e não estão em falta no município. A cada cem pacientes 117 
atendidos, trinta e quatro estão infectados com o vírus da COVID-19 de acordo com a última aferição 118 
realizada. A cobertura vacinal do Município de Jacareí está com 95% da população total com a 1ª dose, com 119 
esquema completo (02 doses) 90% e dose de reforço 71%. A vacina da COVID-19 está sendo aplicada em 120 
todas as Unidades de Saúde, exceto na UBS Central, das 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira. A vacina 121 
da influenza (gripe) está disponível para toda a população nas Unidades de Saúde. Sr. Jair Santigo pergunta 122 
se com o aumento dos casos, existe a possibilidade de reabrir a Unidade de Retaguarda. Dra. Aguida explica 123 
que o grande fluxo é de Pronto Atendimento e a Unidade de Retaguarda era especificamente para casos de 124 
internação, onde havia 40 leitos sem ocupação com alto custo para mantê-los. A ideia é que os pacientes 125 
com síndrome respiratória sejam atendidos na UPA Dr. Thelmo, pois assim como o Sr. Fabio Prianti falou 126 
anteriormente, teremos que aprender a conviver com o vírus da COVID-19 assim como convivemos com o 127 
vírus da gripe. Sr. Fabio Prianti explica que em junho de 2021 tinham cerca de setecentos casos confirmados 128 
com cento e vinte internações, e hoje com a vacina, a média é de seiscentos casos confirmados por semana 129 
com nove internações, o que não justifica a reabertura da Unidade de Retaguarda. III – b) Informes: Sr. Fabio 130 
Prianti informa que na semana do feriado houve um caso suspeito da varíola do macaco transmitida pelo 131 
vírus monkeypox. A paciente com o caso suspeito foi atendida na UPA Dr. Thelmo e transferida para a Santa 132 
Casa, permanecendo em isolamento. Todos os trâmites foram realizados para isolamento de contágio, toda 133 
investigação epidemiológica foi realizada para verificar se atendia a critérios de suspeita ou não. Com o 134 
descarte da possibilidade de varíola do macaco, o caso foi descrito como um caso leve e passou a ser  135 
acompanhado pelo Ambulatório de Infectologia. Sr. Claudimar (Mazinho) teve que se ausentar da reunião às 136 
16h30 e a Sra. Karina Costa dá continuidade a pauta. Sr. Daniel Pereira informa que foram retomadas as 137 
reuniões presenciais do COMAD – Conselho Municipal sobre Drogas, presidido pela Sra. Elaine Alberigi que é 138 
supervisora do CAPS AD. Já existe um grupo bem fortalecido para discussão das Políticas Públicas e o cenário 139 
do uso abusivo de Álcool e outras Drogas com a prevenção. Diz que o COMAD convida a todos para 140 
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participarem no dia 29/06/2022 do evento “Seminário Políticas Públicas e Prevenção de Drogas” das 08h00 141 
às 12h00 no Auditório da Secretaria de Educação, onde terão a participação de dois palestrantes falando 142 
sobre o tema do evento. No dia 26/06 é comemorado o “Dia Internacional de Combate às Drogas”, e por isso 143 
a realização desse evento com esse tema tão importante. Sr. Jair Santiago diz que conforme orientação 144 
recebida nas reuniões entrou com pedido de informação a respeito da Saúde do Trabalhador no E-SIC, onde 145 
o protocolo já está na 3ª instância para resposta. A resposta da 3ª instância deve ser realizada pelo Gabinete 146 
do Prefeito com prazo vencido no dia 14/06/2022. Dra. Aguida diz que entrará em contato com o gabinete 147 
para verificar o ocorrido. Sr. Jair Santiago solicita informações sobre a possibilidade do Fundo Municipal de 148 
Saúde fornecer material para que as Unidades façam as campanhas que ocorrem durante o ano, como por 149 
exemplo, a Campanha Saúde da Mulher, pois muitas vezes tiram do próprio bolso para deixar a unidade 150 
temática de acordo com cada campanha. Sra. Joyce informa que todo o material é fornecido via CRESCER ou 151 
NASF, após solicitação da Unidade. Diz que diante do colocado irá realizar uma conversa com as supervisoras 152 
para que não tenham essa dificuldade. Sr. Jair Santiago gostaria de saber quais especialidades estão com 153 
falta de profissionais. Sr. Daniel Pereira informa existe muita dificuldade na contratação do médico 154 
especialista em especial Hematologia Pediátrica e Hepatologista. Sr. Jair Santiago diz que na Prestação de 155 
Contas realizada na Câmara Municipal, Dr. Carlos Vilela em resposta sobre a UPA Dr. Thelmo, informou 156 
sobre o acesso através do Fast Cidadão a classificação de risco dos pacientes, e ele gostaria de saber como 157 
ter esse acesso a esse dado. Dr. Carlos Vilela diz que este acesso só é permitido através do sistema Fast 158 
Medic para o Gestor, pois necessitam de acesso a relatórios administrativos e situações pontuais. Sra. 159 
Solange Gomes diz que vem recebendo muitas reclamações sobre o tempo de espera para atendimento nas 160 
farmácias de maneira geral. Sr. Paulo Rosa diz que o maior problema vem sendo o afastamento de 161 
funcionários por conta da pandemia, assim como vem acontecendo em vários locais. Diz que estão 162 
verificando a possibilidade de realizar a entrega de medicamentos via motoboy nas residências, tanto do 163 
fluxo da farmácia central quanto das Unidades de Saúde com maior fluxo, para as pessoas acima de 60 anos. 164 
É um custo alto que deve ser muito bem analisado. Informa que já existe um projeto pronto para melhoria 165 
das instalações da farmácia central com uma área de espera mais apropriada. Sr. Jair Santiago diz que teve 166 
informações de pacientes ameaçando os funcionários da farmácia central. Sr. Paulo Rosa diz que o 167 
funcionário público vem recebendo muitas ameaças e retaliações nos últimos tempos, até mesmo na hora 168 
da saída do funcionário. Sra. Karina Costa diz que exemplo de uma melhor acolhida é a farmácia de alto 169 
custo que hoje está instalada em um local muito melhor. Outro fator é a maneira que o atendimento será 170 
conduzido pelo atendente. Sem mais informes, a reunião é encerrada às 17h300 pela Vice-Presidente Karina 171 
Costa. Participaram os Conselheiros: Claudimar Luiz de Siqueira Melo (Mazinho) - Presidente do COMUS 172 
(Conselho Municipal de Saúde), Karina Conceição dos Reis Costa (Vice-Presidente), Jair Francisco dos Santos, 173 
Eliana Aparecida Sant’ana Rabello Araújo, Davina Pereira de Moura Araújo, Ana Cristina Nascimento Quina 174 
de Siqueira Prado, Geraldo de Faria, Dra. Aguida Elena B. Fernandes Cambauva, Marilia Sangion, Joyce 175 
Regina dos Santos M. da Silva, Jair Ribeiro Santiago Filho, Solange Rosa da Silva Faria e Renato Luís Ramos 176 
Fonseca. Convidados e ouvintes: Daniel Freitas Alves Pereira, Fábio Santos Prianti de Carvalho, Sra. Ana 177 
Bortoletto, Sr. Paulo Roberto Rosa, Dr. Carlos Henrique Vilela, Angela Souza Gomes, Luiz Guilherme 178 
Amâncio, Valter Antonio de Souza, Odílio Alves de Lima e Nadir F. Navarro. Nada mais a constar, eu Robiane 179 
Goulart Barreto lavro a presente ata.     180 
 181 
 182 
 183 


