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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA / AGOSTO DE  2016 

 
 
Em dezesseis de agosto de dois mil e dezesseis, com início às dezoito horas e cinquenta e um 

minutos, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Valença em Reunião Extraordinária, no 

auditório da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, sob a presidência da Sr.ª Maria Antônia 

Mazzêo Campos. Com a palavra, a presidente deu início a reunião, solicitando a representante 

do Programa Municipal de Combate à Dengue (PMCD), Jéssica Cristina da Silva Diniz, que 

iniciasse a apresentação do Plano de Contingência Municipal Contra as Arboviroses de 

2017/2018.  Com a palavra, a Sr.ª Jéssica inicia a apresentação fazendo um breve 

esclarecimento a respeito de como foram introduzidas as arboviroses (Dengue, Febre 

Chikungunya e Zíca Vírus) no Brasil. E explica, o que é o Plano de Contingência, qual seu 

objetivo geral e específico e frisa a importância de sua implantação. Continua, explicando que 

a execução do plano se inicia com a intensificação das atividades de Educação em Saúde em 

todos os âmbitos da sociedade organizada. Em seguida, passa a nos informar quais são os 

pólos de atendimento à Dengue no Município, que são os Hospitais Luiz Gioseffi Januzzi, 

Gustavo Monteiro de Conservatória e o Hospital de Santa Isabel.  Continua, explicando a linha 

de trabalho, e enfatiza a importância da integração entre os profissionais da Atenção Básica, 

ACS (Agentes Comunitários de Saúde) com os profissionais da Vigilância em Saúde, ACE 

(Agentes Comunitários de Endemias), para o controle das arboviroses e atendimento à 

população, desde a investigação e eliminação das áreas com focos do vetor, todo o protocolo 

de atendimento durante o período da doença até a alta do paciente. Em seguida, apresenta 

uma tabela de análise descritiva dos últimos seis anos dos casos de Dengue, notificados, 

suspeitos e confirmados no município, deixando claro que não houve nenhuma confirmação, 

até o momento, de Febre Chikungunya.  E apresenta, separadamente, a tabela dos casos de 

Zica com suas notificações, casos suspeitos e casos confirmados, exclusivamente em gestantes, 

até o mês de abril deste ano. O Sr. Valério Januzzi, conselheiro, pede a palavra e comenta que 

ouviu algumas reclamações de pacientes em relação ao atendimento e exames para 

confirmação das doenças, e questiona assim os números informados na tabela como 

confirmados e a presidente o interrompe para esclarecer que é comum as pessoas 

confundirem o número de notificações, com o número de casos confirmados por sorologia. O 

Sr. Flávio Wargas Vieira Raymundo, segundo secretário, pede a palavra e faz o esclarecimento 

relativo a questão dos casos notificados e confirmados e ainda esclarece, que as sorologias, 

PCR específico para Zica Vírus, só foram liberadas pelo Ministério da Saúde para gestantes, por 

se tratar de uma doença benigna para os demais grupos, salvo em casos de aparecimento de 

sintomas neurológicos que poderiam se tratar de Síndrome de Guillain-Barré consequentes do 

Zica Vírus. O Sr. Valério agradece o esclarecimento, e pede para que a Sr.ª Jéssica dê 

continuidade a apresentação. Com a palavra, a Sr.ª Jéssica prossegue fazendo um breve 

esclarecimento de como é feito o LIRAa (Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti) e 

mostra a tabela comparativa de 2011 a 2016, informando a classificação do grau de infestação 

do mosquito transmissor até o momento. E prossegue, apresentando como é feito o Fluxo de 

Internação do paciente e as estratégias elaborados no Plano para o melhor atendimento à 

população. Em seguida, são apresentados todos os dados de infraestrutura e RH disponíveis no 
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momento e os que são necessários para que o plano seja colocado em prática com sucesso no 

caso da eminência de uma epidemia. A Sr.ª Jéssica então, encerra a apresentação, 

agradecendo a todos os presentes e abre espaço aos questionamentos dos conselheiros. Com 

a palavra, o Sr. Valério Januzzi, conselheiro, pergunta se toda equipe de RH informada na 

tabela já foi disponibilizada pela Secretaria de Saúde e a Sr.ª Jéssica informa que ainda existe 

deficiência de alguns profissionais e afirma que a partir da aprovação deste plano por este 

Conselho, o mesmo será enviado a Secretaria de Saúde para que sejam tomadas todas as 

providências para o pleno funcionamento das ações nele descritas no que se refere ao RH e as 

questões estruturais necessárias para execução do Plano. Com a palavra, o Sr. Flávio Wargas, 

segundo secretário, fez um breve esclarecimento de como foi feito o atendimento nos 

períodos de maior incidência das arboviroses, pela equipe da Vigilância em Saúde da qual faz 

parte, e informou que apesar de algumas dificuldades enfrentadas no início do aumento das 

notificações de casos suspeitos, a equipe conseguiu se organizar para realizar 

satisfatoriamente o atendimento à população acometida, recebendo todo apoio da equipe do 

Hospital Luiz Gioseffi Januzzi. E ele ainda esclarece, que apesar do grande número de 

notificações, o município de Valença não entrou em epidemia no ano de 2016, conforme 

resultados das sorologias disponibilizadas pelo laboratório estadual, LACEN, informando o 

número de casos confirmados, dentre os suspeitos, enviados pelo setor de Epidemiologia. O 

Sr. Valério Januzzi, conselheiro, pede a palavra, e faz uma sugestão a presidente para que o 

Conselho faça o acompanhamento e dê todo suporte, fiscalizando a Secretaria de Saúde, 

quanto ao cumprimento de todos os itens necessários descritos no plano. Com a palavra, a 

presidente acata a sugestão do Sr. Valério e da continuidade a reunião, perguntando se algum 

conselheiro ainda tem alguma dúvida, e o Sr. Hamilton Gusmão, conselheiro, pede a palavra e 

faz um breve esclarecimento de como é o trabalho dentro do PMCD e aponta algumas 

dificuldades enfrentadas. A Sr.ª Jéssica então, pede a palavra, e explica que apesar das 

dificuldades descritas, todo o trabalho foi feito da melhor maneira possível e diz que apesar 

das dificuldades, os resultados mostravam claramente a eficiência da linha de atuação de toda 

a equipe envolvida. A presidente agradece a Sr. Jéssica e se dirige a plenária, pondo assim em 

votação, com o quórum mínimo de 9 conselheiros aptos a votação, o Plano de Contingência 

Municipal Contra as Arborivoses 2017/2018. Com a palavra, a Sr.ª Haydee Motta de Carvalho, 

primeira secretária, pede para que todos os conselheiros que estivessem de acordo com a 

aprovação do plano, levantassem as mãos, e todos os 9 conselheiros aptos a votação se 

pronunciaram positivamente, aprovando o Plano. A presidente então, agradece a presença de 

todos e dá por encerrada a reunião as dezenove horas e vinte e sete minutos. 

 

Maria Antônia Mazzêo Campos (Presidente do Conselho Municipal de Saúde) 

Robson Pierry Barbosa Santos Silva (Vice Presidente Suplente) 

Haydee Motta de Carvalho (Primeira Secretária) 

Flávio Wargas Vieira Raymundo (Segundo Secretário) 

Marco Antonio de Souza Farias – Conselheiro 

Debora Ribas Russo – Conselheira 
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Hamilton de Oliveira Gusmão Junior – Conselheiro 

Valério Januzzi dos Santos – Conselheiro 

Lúcia Maria Gonçalves – Conselheiro 

 

 

 

 

 

 


