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ATA - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE JAÚ  

 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e catorze, às dezenove 
horas e trinta minutos iniciou-se a reunião do Conselho Municipal de Saúde, 
conduzida por sua presidente Sra. Maria Alice Rodrigues Morato. Iniciou-se com a 
leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada pelos presentes. Em seguida 
foi feita a Apresentação do Plano Municipal da Dengue do Município pela Dra. 
Brígida Reis, Gerente da Vigilância Epidemiológica, Sr. Walter Túlio Stripari do 
setor de Zoonose e a Enfermeira da Vigilância Epidemiológica Sra.Leila Aparecida 
Garcia Rossi, sendo que foi disponibilizado por e-mail e impresso cópia do Plano 
Municipal da Dengue aos Conselheiros. Dra. Brígida fez uma breve explanação 
dos casos de Dengue do ano de 2014, do município e região, comentou sobre as 
notificações e sub-notificações dos casos por consultórios e clínicas particulares e 
laboratórios particulares e informou sobre os exames disponibilizados pelo Instituto 
Adolf Lutz e município para sorologia.Comentou que foi realizada reunião na 
Associação Paulista de Medicina para orientação aos profissionais médicos sobre 
a importância da notificação de casos suspeitos e confirmados de Dengue e a 
situação atual. A seguir apresentou os objetivos do Plano Municipal da Dengue 
como o fortalecimento da Gestão Municipal e execução das Ações de Vigilância e 
combate a Dengue, comentou que realizou Palestras sobre Dengue para diretores 
e professores da Rede Municipal e Estadual de Ensino, e entidades religiosas e 
indústrias de calçados. Em seguida o Sr. Walter Túlio Stripari explicou a situação 
do controle da Dengue comentando da situação Estadual das pendências das 
visitas de rotina, sendo uma média Estadual de 40% de imóveis fechados na rotina 
de trabalho, informou alterações de horário para melhor cobertura de visitas sendo 
das 17h00min as 19h00min horas para melhor aproveitar o horário de verão e 
também visitas aos sábados. Todas essas ações são para atingirmos a meta de no 
mínimo de 25% de casas fechadas na rotina. Comentou também que foram 
alterados pela SUCEN os produtos utilizados para o controle de larvas e mosquitos 
alados. Como medida de controle de pontos estratégicos como ferro-velho, 
depósitos de sucatas, reciclagens. Esses pontos estratégicos serão avaliados em 
conjunto com outros setores fiscalizadores do município como Vigilância Sanitária, 
Meio Ambiente, Postura e afins para se for o caso, medidas coercitivas serão 
aplicadas. Dra. Brígida explicou sobre o Fluxograma de atendimento dos casos 
suspeitos de Dengue do município e solicitou colaboração na entrega das fichas de 
notificação de casos suspeitos para garantir maior agilidade no fluxo de 
informações entre as equipes de vigilância e controle, informou que a equipe de 
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recursos humanos do Setor de zoonose foi ampliada através de realização de 
Concurso Publico de Agentes de Controle de Vetores, participação e colaboração 
dos Agentes Comunitários de Saúde e Supervisores que atuarão junto às equipes 
de campo de forma direta e/ ou indireta, fornecendo subsídios para aprimoramento 
das ações de campo. Dra. Brígida comentou sobre a Estrutura de Atendimento dos 
Serviços de Saúde para casos suspeitos e confirmados de Dengue, sendo 
referenciadas como Atenção primária as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de 
Saúde da Família num total de 15 Unidades de Saúde, Atenção secundária os 
Prontos Atendimentos Ambulatoriais num total de 04 Unidades de Saúde, Serviço 
de Urgência e Emergência, vinculado na santa Casa de Jaú no Pronto Socorro 
mantido com recursos do orçamento municipal e o Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência-SAMU 192. Na Atenção Hospitalar a referência é a Santa Casa de 
Jaú, sendo hospital geral conveniado ao SUS e conta com um Pronto Socorro e 
Unidade de Terapia Intensiva. Dra. Brígida explicou que nestes serviços, todos os 
profissionais foram capacitados e orientados quanto ao fluxo de atendimento de 
casos suspeitos de Dengue, respeitando os protocolos de Atendimento e também 
está sendo enviado ofício aos profissionais médicos com orientações e protocolo 
do Manejo Clínico da Dengue. Esses ofícios estão sendo entregues em mãos pela 
equipe da Vigilância Epidemiológica, totalizando 300 ofícios. Dra. Brígida abriu a 
palavra para dúvidas e questionamentos sobro o Plano Municipal de 
Saúde,Dr.Carlos Berto informou que tinha recebido o ofício contendo orientações e 
protocolo,Sr.Ed Mario perguntou se o município fez previsão orçamentária para o 
Controle da Dengue e o valor do repasse recebe do Governo Federal e 
Estado.Sra.Maria Alice informou o Departamento de Contabilidade da Prefeitura do 
Município  solicitou previsão das despesas da Secretaria de Saúde para o 
exercício de 2015 e que os recursos aplicados para as ações do Combate a 
Dengue são do montante da Vigilância Epidemiológica e contrapartida do 
município e quando a cidade esta em epidemia o município recebe recurso 
exclusivo para implementar as Ações da Zoonose como aconteceu no ano 
passado mas que não tinha conhecimento do valor do recurso que o município 
recebe. O Plano Municipal de Combate a Dengue foi Aprovado e Deliberado pelos 
conselheiros presentes. A seguir a Sra Maria Alice perguntou ao Sr.Ed Mario sobre 
a revisão do Regimento Interno do Conselho e que o mesmo deverá estar pronto 
até janeiro de 2015 para aprovação. 
A reunião foi encerrada às vinte e uma horas e trinta minutos, com a assinatura 
dos presentes. 
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