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Aos Vinte e Dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (22/08/2022) teve início às 15h15 a 1 
reunião Ordinária do COMUS (Conselho Municipal de Saúde). Dra. Rosana Gravena, Rebeca Thomé C. Ferreira, 2 
Karina Conceição dos Reis Costa e Raquel Gomes de Souza solicitaram justificativa de ausência. Claudimar 3 
(Mazinho) inicia a reunião dando sequência à pauta do dia. I – Aprovação da Ata da reunião anterior 4 
(25/07/2022): Sem nenhuma observação apresentada foi realizada a aprovação. “Ata aprovada na íntegra por 5 
todos os presentes”. II- Ordem do dia: a) Aprovação da Prestação de Contas da UPA Dr. Thelmo: Claudimar 6 
(Mazinho) informa que a prestação de contas foi enviada com antecedência para todos os conselheiros e 7 
pergunta se existe alguma dúvida para ser esclarecida.  Valter Antônio diz que a prestação de contas do SIM – 8 
Serviço Integrado de Medicina não foi apresentada ao CGU – Conselho Gestor de Unidade. Claudimar (Mazinho) 9 
informa que os conselheiros podem estar solicitando que seja apresentada na reunião do conselho para os 10 
membros, mas a aprovação é realizada pelo COMUS – Conselho Municipal de Saúde. Valter Antônio informa 11 
também sobre reclamação dos arquivos que constam na ata do COMUS, pois são pequenos dificultando a 12 
leitura. Foi explicado que todo o documento que exige aprovação é enviado com 10 dias de antecedência em 13 
arquivo PDF para que os conselheiros do COMUS possam apreciar, por conta disto, os slides colocados na ata 14 
são para ilustração. Depois de realizada a aprovação, os membros de outros conselhos podem solicitar o 15 
documento para a Secretaria de Saúde ou até mesmo para os membros do COMUS, pois o relatório da 16 
prestação de contas é um documento público. As apresentações que não exigem aprovação, os slides são 17 
colocados em tamanho maior, pois não são enviadas com antecedência. Adenilson de Marins pergunta sobre a 18 
demissão de uma funcionária da UPA de nome Margarete. Claudimar (Mazinho) diz que esse assunto de 19 
contratação e demissão é uma questão interna e devem ser solicitadas informações diretamente com a OS SBCD 20 
– Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. A Prefeitura Municipal tem a corresponsabilidade sobre os 21 
serviços prestados, ou seja, as metas a serem atingidas.  Sem nenhuma dúvida apresentada sobre a prestação, 22 
foi realizada a aprovação. “Prestação de Contas da UPA Dr. Thelmo aprovada na íntegra por todos os presentes”.  23 
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 26 
II - b) Aprovação do Plano de Contingência para Monkeypox – MPX: Fábio Prianti diz que irá explicar alguns 27 
pontos principais, mas gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Adenilson de Marins parabeniza pela 28 
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construção do plano e diz que o que chamou a atenção do mesmo é a grande quantidade de casos nos países 29 
desenvolvidos, gostaria de saber se existe uma explicação e também, de acordo com reportagem vista, vários 30 
casos ocorreram mesmo sem a pessoa ter tido contato com outra infectada. Sr. Fábio Prianti diz que conforme 31 
for explicando alguns pontos importantes, irá responder as dúvidas apresentadas.  32 
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 46 
Diz que o Plano de Contingência é necessário para que o município saiba como fazer frente a casos suspeitos ou 47 
confirmados de Monkeypox (MPX). Após aprovado, todas as Unidades de Saúde irão realizar treinamento para 48 
os profissionais sobre os fluxos. O plano foi atualizado em agosto/2022 e receberá atualizações sempre que 49 
necessário. Respondendo a pergunta do Sr. Adenilson, a varíola se apresenta em maior número nos países 50 
desenvolvidos porque chegou primeiro nestes países, mas toda a população do mundo é suscetível. No Estado 51 
de São Paulo até as 16h00 do dia 30/07/2022, haviam 1.031 casos confirmados em 51 municípios. A maior 52 
incidência de transmissão é do sexo masculino entre 30 e 34 anos. Em Jacareí, até a data de hoje, 22/08/2022, 53 
existem três casos confirmados sendo que dois já tiveram alta e um paciente continua em isolamento domiciliar, 54 
mas nenhum caso evoluiu para um caso grave. A transmissão se dá através do contato físico e também pelas 55 
gotículas, ou seja, é transmitida pelo ar. Mas na maioria das transmissões foi observado que acontece por 56 
contato. A transmissão acontece quando as feridas se rompem e ficam abertas, e isso pode levar de 2 a 4 57 
semanas para cicatrizar, o que gera um grande impacto na economia e em toda a sociedade, pois o tempo de 58 
isolamento é bem maior que em casos de COVID. As Unidades de Saúde estarão fazendo a coleta do material 59 
biológico para análise no Instituto Adolfo Lutz em Taubaté. O Material biológico será colhido na UPA Dr. Thelmo, 60 
UPA Parque Meia Lua, UBS Parque Santo Antonio, UBS Santa Cruz dos Lázaros, UMSF Jardim das Indústrias e 61 
UMSF Cidade Salvador. Um Plano de Contingência tem que conter o maior número de informações e aspectos 62 
técnicos, para que as pessoas que trabalham na ponta possam ter uma direção e protocolos para serem 63 
seguidos. O resultado do exame tem levado em média sete dias para sair o resultado, mas depende muito da 64 
demanda no laboratório. Sra. Eliana Rabelo pergunta se é o município que vai comprar o material para coleta. 65 
Fábio Prianti diz que o Estado forneceu trinta e um kits, que é considerada uma quantidade pequena, pois para 66 
cada lesão deve ser usado um kit do material. É uma doença nova e estão acompanhando a evolução da mesma, 67 
por conta disto, estão avaliando a quantidade de insumos que deverão ser comprados. Além do Plano de 68 
Contingência existe o Termo de Uso da Imagem, que todos os pacientes suspeitos estão sendo convidados a 69 
assinar, para que fotos possam ser tiradas das lesões e possam pesquisar como a doença está evoluindo no País, 70 
para que os tratamentos sejam cada vez mais efetivos. Valter Antônio pergunta quantos pacientes estão 71 
aguardando resultado de exame e porque somente algumas Unidades de Saúde irão fazer a coleta. Fábio Prianti 72 
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informa que somente um paciente aguarda o resultado de exame e em relação aos locais de coleta, foi 73 
justamente pensado para que o paciente não fique circulando, podendo assim ter um acesso mais fácil no 74 
território ou próximo dele, diminuindo assim o risco de contaminação. Dra. Aguida completa dizendo que mais 75 
uma vez estão lidando com o desconhecido e essas medidas foram tomadas diante do cenário atual, mas em 76 
caso de aumento ou diminuição dos casos todo o processo poderá ser revisto. Douglas Mariano pergunta se o 77 
material do Plano de Contingência pode ser repassado para outras pessoas que não fazem parte do Conselho. 78 
Fábio Prianti entende que é um documento público e, após aprovado poderá ser compartilhado. Sr. Daniel 79 
Pereira diz que podem solicitar que seja colocado no site da Prefeitura Municipal de Jacareí. Sem mais dúvidas 80 
apresentadas, foi realizada a aprovação. “Plano de Contingência Monkeypox – MPX aprovado na íntegra por 81 
todos os presentes”. II – c) Apresentação do Programa Consultório na Rua: Sra. Joyce Regina diz que trouxeram 82 
alguns membros da equipe do Consultório na Rua para apresentarem um pouco do trabalho desenvolvido, pois 83 
é uma política que realiza muitas ações para a população em situação de rua.  Sra. Karina Okamoto inicia 84 
agradecendo a presença de todos e diz ser um prazer mais uma vez poder estar fazendo a apresentação do 85 
programa para o Conselho: 86 

  87 
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 99 
Diz que é Terapeuta Ocupacional de formação e está na supervisão do Programa desde a implantação, há cinco 100 
anos. Sra. Cecília Almondes, enfermeira da equipe, está na Secretaria de Saúde há quatorze anos e há quatro 101 
anos faz parte da equipe do Consultório na Rua. Jair Santiago, conselheiro do COMUS, auxiliar de enfermagem, 102 
está há quatro anos na Secretaria de Saúde e há dois anos no Programa. A equipe presente diz ser um trabalho 103 
muito gratificante. Karina Okamoto diz que o público alvo do Programa é o grupo populacional heterogêneo que 104 
possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, inexistência de moradia 105 
e pessoas que utilizam os logradouros públicos e áreas degradadas. É um programa estratégico do Ministério da 106 
Saúde, segue a política nacional de Atenção Básica e também existem alguns Decretos e Portarias Federais que 107 
tratam da Política Nacional das pessoas em situação de rua. O objetivo da equipe é ampliar o acesso das pessoas 108 
em situação de rua a rede de assistência à saúde, atuando na prevenção, promoção e recuperação de agravos 109 
relacionados à situação em que vivem. Adenilson de Marins pergunta se conseguem fazer um acompanhamento 110 
dessas pessoas e se o número de pessoas aumentou por conta da pandemia. Karina diz que sobre o aumento de 111 
pessoas é muito sazonal, existem os munícipes que possuem cadastro e são acompanhados pelos equipamentos 112 
da Assistência Social e, dependendo do período, existe um aumento ou até a diminuição, pois eles transitam 113 
muito pelos municípios. Portanto esse número varia muito, mas com a pandemia não foi observado nenhuma 114 
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mudança extrema no número de pessoas e os serviços não pararam em nenhum momento durante a pandemia. 115 
Estar em situação de rua tem relação com muitos fatores e questões e, por isso, é necessário unir forças com 116 
outras políticas para que se obtenha sucesso. Hoje o Consultório na Rua trabalha interligado diretamente com 117 
os equipamentos da Secretaria de Assistência Social (Abordagem Social, Centro Pop, Casa de Passagem), 118 
Secretaria de Saúde (Unidades de Saúde, CAPS AD e CAPS II), trabalhando em conjunto para melhorar a vida 119 
dessa população, para que tenham autonomia sobre a própria vida. Existe a necessidade de fortalecer relação 120 
com outras políticas como a Fundação Cultural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Meio 121 
Ambiente, Fundação Pró-Lar, entre outros serviços. Todo cuidado referente à saúde da população de rua é 122 
vinculado com a Unidade de Saúde e, em caso de surto, o paciente é encaminhado, através do SAMU, para a 123 
Santa Casa de Jacareí. Durante a pandemia o município de Jacareí instituiu uma política articulando Saúde, 124 
Assistência Social e Segurança Pública, e também alguns Decretos Municipais para a proteção da vida dessa 125 
população, onde foi alugado um hotel para que os casos que estavam sendo investigados e confirmados 126 
pudessem permanecer em isolamento. Houve também um auxílio financeiro para as pessoas que cumprissem o 127 
isolamento social. Os serviços da Saúde e da Assistência Social não pararam de acontecer. A ferramenta 128 
principal de acesso para essas pessoas é o acolhimento humanizado, por conta da vulnerabilidade ficam reativos 129 
e não aceitam a abordagem de profissionais, e isso é oferecido pelo Programa Consultório na Rua. Em alguns 130 
casos conseguem a reinserção familiar e a equipe do Consultório na Rua permanece por um tempo fazendo o 131 
acompanhamento. Karina finaliza dizendo que é um equipamento que defende a vida, defende o SUS tratando o 132 
ser humano seguindo os princípios da equidade, integralidade e descentralização. Jair Santiago diz que todos 133 
precisam ter um olhar mais empático, principalmente os atendimentos de urgência e emergência, pois a 134 
população de rua precisa ser ouvida quando estiver disposta a falar, e o atendimento deve ser da mesma forma, 135 
porque eles não conseguem esperar por muito tempo. Dra. Aguida diz que a maioria das pessoas não quer ver 136 
um morador de rua próximo da sua casa, da escola dos filhos, da igreja, etc. Parabeniza o trabalho realizado pela 137 
equipe do Consultório na Rua, pois agarraram o trabalho e realizam com muito amor e profissionalismo. Jair 138 
Santiago finaliza com uma frase que trouxe de um evento que participou: “O amor ao próximo é ter amor e 139 
respeito pelo povo da rua”. III - Expediente do dia: a) Dados COVID-19: Sr. Fabio Prianti inicia a apresentação 140 
dos dados COVID-19:  141 
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 148 
Informa que os dados estão atualizados até o dia 06/08/2022 e estão enfrentando problemas com o sistema de 149 
informação do Ministério da Saúde para atualização dos dados. A sazonalidade que o inverno traz para a síndrome 150 
gripal já está diminuindo de acordo com os gráficos apresentados. Em relação aos casos de internações, estão com 151 
problemas no programa SIVEP e não conseguem baixar o banco de dados há mais de quatro semanas, por conta 152 
disso, não conseguem atualizar a base de dados do sistema, mas fazem o monitoramento da taxa de ocupação dos 153 
leitos do município. Não houve nenhum registro de óbito no mês de agosto até o momento, (22/08/2022). Já foram 154 
aplicadas mais de 600 mil doses de vacina. De acordo com os dados, 95% da população total já tomaram a primeira 155 
dose, 91% com duas doses ou dose única. A partir de hoje (22/08/2022), Fabio Prianti informa que foi liberado o 156 
segundo reforço, ou quarta dose, para a população com 25 anos ou mais. Informa também que o Estado enviou a 157 
metade das doses necessárias para vacinar as crianças de 03 e 04 anos, por conta disto, será realizada a vacinação 158 
escalonada, primeiro será liberada para as crianças desta faixa etária com comorbidades. Informa que a campanha 159 
de multivacinação e poliomielite se encerra no dia 20/10/2022 e acontece de segunda a sexta-feira em todas as 160 
Unidades de Saúde, exceto UBS Central. Adenilson pergunta sobre as doses de vacina contra a COVID apresentadas 161 
pelos pacientes internados. Fábio Prianti diz que a grande maioria dos pacientes possui o esquema vacinal completo 162 
sem reforço ou não tomaram nenhuma dose da vacina, são pacientes idosos e com comorbidades. b) Informes: 1) 163 
Dra. Aguida informa que os números de casos COVID vêm diminuindo bastante. Na data de hoje, (22/08/2022), 164 
estão com dois pacientes internados em UTI e dois pacientes em enfermaria. O atendimento para casos 165 
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respiratórios continuam na Santa Casa por enquanto, e por conta da diminuição de casos conseguiram diminuir o 166 
número de médicos no atendimento. Diz que mesmo com toda dificuldade de compra de insumos para os pós-167 
operatórios, seja por falta ou alto preço, a Santa Casa segue fazendo os mutirões de cirurgia e acredita que irão 168 
conseguir diminuir a fila de algumas especialidades. O Hospital São Francisco também começará a realizar os 169 
mutirões. A superintendente da Santa Casa conseguiu liberar onze leitos e, com essa movimentação, conseguirão 170 
atender melhor os pacientes que ficam aguardando vaga na UPA Dr. Thelmo. Conseguem também realizar mais 171 
cirurgias na medida do possível. Adenilson pergunta sobre a cirurgia de catarata. Dra. Aguida informa que as 172 
cirurgias estão acontecendo e a logística é mais simples, pois a equipe é muito boa e não precisa de leitos, apenas 173 
reservar uma parte do centro cirúrgico para a realização da cirurgia, pois o paciente vai embora após a cirurgia. 174 
Adenilson pergunta se é realizado o acompanhamento das horas trabalhadas pelas equipes de cirurgia, para que o 175 
profissional não trabalhe além de seu limite. Dra. Aguida diz que são equipes diferentes para cada tipo de cirurgia e 176 
as mesmas são realizadas de maneira intercalada. Valter Antonio pergunta sobre o mutirão realizado pelo Governo 177 
do Estado. Dra. Aguida informa que já estão com a lista de cirurgias que serão contempladas pelo mutirão, diz que o 178 
faturamento é realizado separadamente, mas a fila é do município. 2)  Jair Santiago diz que trouxe as atualizações 179 
do pedido realizado pelo mesmo sobre a Saúde do Trabalhador no E-SIC, resposta enviada em 16/08/2022. Diz que 180 
de acordo com a resposta, o mesmo estava solicitando uma pesquisa e que o meio utilizado não seria para este fim, 181 
o que não condiz com a realidade. Solicitou informações a respeito da Saúde do Trabalhador. Pergunta ao 182 
Presidente do Conselho aonde o mesmo pode solicitar informações já que, o caminho conforme orientado pelo Sr. 183 
Claudimar, Presidente do COMUS, seria através do E-SIC. Claudimar (Mazinho) explica que as solicitações realizadas 184 
pelo Jair Santiago foram atendidas, com todas as respostas dadas, porém o mesmo não está de acordo com as 185 
respostas. Diz que nas reuniões do Conselho existe a pauta para informes e que, para questionamentos existe o 186 
canal oficial no site da Prefeitura chamado E-SIC. Jair Santiago diz que não está de acordo. Parabeniza a Santa Casa 187 
pelas informações sobre os acidentes de trabalho visíveis no local, parabeniza também a mudança realizada na 188 
Farmácia Municipal com a colocação de insufilm para melhor atendimento das pessoas, o espaço onde está 189 
instalado o atendimento do Programa Família Segura, pois é um espaço muito amplo e bem estruturado. Gostaria 190 
de saber se haverá mudança no prédio da Unidade do Parque Imperial.  Joyce diz que a atual proprietária está 191 
interessada em vender o imóvel e a Prefeitura está fazendo uma avaliação na infraestrutura do prédio para ver a 192 
possibilidade da aquisição ou realocar a Unidade para outro local. Jair Santiago diz que o prédio da Unidade do 193 
Santo Antônio da Boa Vista está absolutamente precário com risco de cair. Joyce diz que já possuem uma ação em 194 
andamento, pois foi cedido pela Secretaria da Educação o prédio da escola ao lado da Unidade e estão iniciando um 195 
processo de reforma para adequação. Claudimar (Mazinho) completa dizendo que a Unidade ainda está 196 
funcionando no prédio porque a Defesa Civil já esteve no local por três vezes fazendo avaliação de risco, onde 197 
constatou que não há risco de queda, inclusive com a emissão de laudo.  Jair Santiago pergunta sobre a capacitação 198 
para os conselheiros e é informado que haverá capacitação para os mesmos. Sr. Claudimar diz que qualquer 199 
problema que os conselheiros observem nas Unidades ou Equipamentos de Saúde, como os que foram trazidos pelo 200 
conselheiro Jair Santiago, os mesmos podem informar a supervisão do local, não precisam esperar a reunião do 201 
Conselho. Jair Santiago reforça o pedido de solicitação das chaves da sala do COMUS na UBS Central. Claudimar 202 
(Mazinho) diz que irá providenciar a cópia das chaves e que ficará a disposição dos conselheiros. 3) Eliana Rabello 203 
gostaria de saber sobre a solicitação que fez para a apresentação da Lei LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. Dra. 204 
Aguida informa que verá a possibilidade de ser apresentada na próxima reunião. 3) Renato Fonseca gostaria de 205 
saber sobre o pagamento do reajuste salarial do Agente Comunitário e Agente Comunitário de Saúde. Célia Regina 206 
diz que o estudo financeiro já foi realizado pela Secretaria de Saúde e encaminhado para a Administração e deve 207 
estar aguardando passar em Sessão da Câmara.  Sem mais informes, Sr. Claudimar (Mazinho) encerra e reunião às 208 
17h15 e informa que a próxima reunião do COMUS será no dia 26/09/2022 às 15h00 no Auditório da Prefeitura 209 
Municipal de Jacareí e no dia 27/09/2022 será apresentada a Prestação de Contas da Secretaria de Saúde na 210 
Câmara Municipal em Audiência Pública, às 15h00. Participaram os Conselheiros: Claudimar Luiz de Siqueira Melo 211 
(Mazinho) - Presidente do COMUS (Conselho Municipal de Saúde), Douglas Aparecido Mariano, Adenilson de 212 
Marins, Eliana Aparecida Sant’ana Rabello Araújo, Davina Pereira de Moura Araújo, Ana Cristina N. Q. Siqueira 213 
Prado, Geraldo de Faria, Dra. Aguida Elena B. Fernandes Cambauva, Marilia Sangion, Joyce Regina dos Santos M. da 214 
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Silva, Dirceu Mascarenhas Sobrinho, Jair Ribeiro Santiago Filho, Solange Rosa da Silva Faria e Renato Luís Ramos 215 
Fonseca. Convidados e ouvintes: Daniel Freitas Alves Pereira, Fábio Santos Prianti de Carvalho, Ana Mª Bortoletto, 216 
Célia Regina dos Santos, Dr. Carlos Henrique Vilela, Luiz Guilherme Amâncio, Keliane Vasconcellos Cunha, Valter 217 
Antonio de Souza, Cecilia Teodoro Almondes e Karina Hiromi Okamoto Lourenço. Nada mais a constar, eu Robiane 218 
Goulart Barreto lavro a presente ata.     219 


