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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezenove horas
e trinta minutos no Espaço Pedagógico de Jaú, situado na Rua Quintino Bocaiúva nº. 532,
teve início a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Jaú. A reunião iniciou com a
leitura da Ata anterior, Aprovada. A seguir a Sra.Maria Alice R.Morato apresentou as
Diretrizes e Metas Plurianuais do ano 2015. Durante a apresentação das metas o CMS foi
informado que o Programa Bolsa Família não atingiu a meta

pactuada apesar da

realização de dois mutirões em bairros vulneráveis. Dr. Paulo, Secretário Municipal de
Saúde, comentou que o perfil da população está mudando assim como as
prioridades.Dando continuidade explicou que o NASF ainda não foi implantado no
município, sendo essa equipe suporte para a Atenção Básica e Estratégia da Saúde da
Família.Ana Carolina comentou que desde 2014,consta como meta a implantação do
NASF Maria Alice explicou que falta recurso e também tem que haver vontade política e
que o município aderiu a vários Programas como PMAQ em duas unidades de Saúde
,PAS Vila Ribeiro e PAS Pouso Alegre.Solicitou a Sra. Leila Rossi diretora da Vigilância
Epidemiológica informar sobre a meta de se manter um funcionário exclusivo em sal de
vacina,Leila comentou que é mais produtivo que todos na Unidade tenham conhecimento
e atualização das vacinas, sendo que foi realizado capacitação em sala de vacina pela
DRS-VI Bauru concluído em 2015 com participação dos funcionários da rede básica.Maria
Alice informou que a secretaria de Saúde está aguardando a aquisição de três veículos
para apoio as equipes das UBS,recursos de Emendas Parlamentares.Iara,diretora da
saúde bucal informou que irá aumentar o quadro de dentista peridontista para mais um
dentista, informou também que o número de exodontia diminuiu devido a campanha e
orientação a população e que será realizado palestras nas escolas com temas
abrangendo escovação e prevenção.Dr. Grizzo comunicou que tem atendido no Pronto
Atendimento Potunduva alguns casos de abscesso dentário durante o plantão e alguns
“JAHU CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO ”

“ RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL”

Secretaria de Saúde de Jaú
Av. das Nações, 855 – Centro – Jahu - SP – 17201-300
Fone: (14) 3602-3777 - Fax: (14)3602-3780

Município de Jahu
Fundada em 15 de agosto de 1853

Secretaria Municipal de Saúde
sec.saude@jau.sp.gov.br
precisou ser drenado. Foi orientado a encaminhar esses pacientes para o plantão
odontológico do Pronto Atendimento ou durante a semana, pois o serviço atende de
segunda a sexta feira manha, tarde, noite e plantão finais de semana e feriados no horário
da manha. Maria Alice informou que estão sendo comprados novos equipamentos para o
serviço odontológico com recursos de Emendas Parlamentares e muitos equipamentos já
foram substituídos nas Unidades Básicas e outros equipamentos como RX, Ultra-som,
Cadeiras Odontológicas já foram comprados. Dando continuidade a apresentação das
Diretrizes e Metas Plurianuais explicou que o município conta com 03 Pronto
Atendimentos e que o serviço é estruturado com classificação de risco, acolhimento,
informou que a Unidade de Pronto Atendimento Porte II – UPA – já está construída
aguardando aquisição de equipamentos e recursos humanos, o serviço do SAMU mantem
cobertura e regulação dos casos solicitados, sendo que o SAMU Regional só foi aderido
pelo município de Itapuí.Na rede de Atenção a Mulher, há informação que em média 80%
das gestantes realizam 07 consultas no pré-natal, visitam a maternidade de referência
durante o pré-natal, e

ao receberem alta hospitalar após o nascimento do bebê as

consultas de puerpério e puericultura já estão agendadas na Atenção Básica ( Rede
Cegonha).O Programa de Prevenção de Câncer de Colo de Útero, que tem parceria com
o HAC, funciona a contento, em todas Unidades é realizada coleta pelo médico
ginecologista e enfermeira e também uma equipe da Prevenção do HAC em cada
Unidade de Saúde realizando exames citopatológicos do colo útero, sendo que essa
equipe do HAC permanece um mês em cada Unidade. Para a redução de mortalidade
infantil, ações vêm sendo desenvolvidas como incentivo a aleitamento materno,
vacinação, investigação dos óbitos infantis, maternos, mulheres em idade fértil. Foi
implantado Comitê de Mortalidade. No indicador da Atenção Psicossocial a conselheira
Melina Piragine perguntou se a equipe mínima do CAPS AD segue a Portaria preconizada
pelo Ministério da Saúde, informada que está faltando terapêutica ocupacional na equipe,
mas que já foi solicitada a contratação através de concurso publico realizado. Dr.Paulo
comentou sobre as Residências Terapêuticas que estão em fase de discussão para a sua
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implantação no município. Maria Alice informou que foi realizado em São Paulo curso de
Ouvidoria do SUS e que uma servidora municipal participou do curso e o serviço deverá
ser implantado no município. Samir comentou que esta difícil atender no plantão de
Odontologia locado no CSI sem apoio da equipe de Pronto Atendimento, as vezes atende
pacientes hipertensos e tem que ser encaminhados ao PA. Dra. Iara ( diretora do serviço
odontológico) informa que ao reiniciar as atividades da Policlínica Pedro Ometto o serviço
de urgência de odontologia locado no CSI deverá permanecer pois se tratar de ponto
estratégico. As Diretrizes e Metas Plurianuais foram APROVADAS. Maria Alice informou
sobre indicações de recursos de 02 Emendas Parlamentar sendo uma do Deputado
Jéferson Campos no valor de R$ 213.361,00 ( duzentos e treze mil e trezentos e sessenta
reais ), para compra de equipamentos para a Atenção Básica e outra do Deputado
Ricardo Izzar no valor de R$ 270.000,00 ( duzentos e setenta mil reais) para os Serviços
de Média e Alta Complexidade( MAC) e Piso da Atenção Básica (PAB).
A reunião foi, às vinte horas e trinta minutos, com a assinatura de todos os presentes.
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