
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove 

horas, na sala de reuniões da Unidade Básica de Saúde Manoel Morales, 

sito a Avenida Vinte e Sete de Dezembro, número trezentos, centro, nesta 

cidade de Trabiju, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do 

Conselho Municipal de Saúde, sob coordenação da Diretora Municipal de 

Saúde, Sra. Emilia Sueli Saroa Ferrari, a qual deu início à reunião 

cumprimentando todos os presentes e convidando a Sra. Thais Vanuza Brito 

para secretariar os trabalhos, a qual aceitou o encargo. Na sequencia 

determinou a leitura da ata anterior, submetendo-a aprovação pelos 

membros do Conselho Municipal de Saúde presentes, sendo aprovada por 

todos. Sra. Emilia, então, determinou a leitura da pauta do dia, com a 

seguinte ordem: I – Apresentação dos indicadores para pactuação 

interfederativa nos anos 2017-2021(SISPACTO); II – Conferência Estadual 

de Saúde das Mulheres; III – Dengue. Iniciando os trabalhos do dia, Sra. 

Emília falando sobre a importância da elaboração e a pactuação das metas 

para que sejam alaçandas, é favorável para servir como objetivo no trabalho 

da promoção da saúde. 1 -a) Para município e região com menos de 100 

mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo 

conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis 

(doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 

crônicas b) Para município e região com 100mil ou mais habitantes, 

estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 

anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não 

transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 

doenças respiratórias crônicas) – 01 .02 -Proporção de óbitos de mulheres 

em idade fértil (10 a 49 anos) investigados – 100%. 03 - Proporção de 

registro de óbitos com causa básica definida.  – 95%. 04 - Proporção de 

vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças 

menores de dois anos de idade- Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica10-

valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) – com 

cobertura vacinal preconizada – 100%. 05 -Proporção de casos de doenças 

de notificação compulsória imediata (DNCI)encerrados em até 60 dias após 

notificação – 100%. 06 - Proporção de cura dos casos novos de 

hanseníase diagnosticados nos anos das coortes – 100%. 07 - Número de 



casos autóctones de malária – não houve pactuação, pois o município não 

apresenta. 08 - Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 

um ano de idade – 0. 09 - Número de casos novos de aids em menores de 

5 anos – 0. 10 - Proporção de análises realizadas em amostras de água 

para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro 

residual livre e turbidez – 58%. 11 - Razão de exames cito patológicos do 

colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de 

determinado local e a população da mesma faixa etária – 0,60 %. 12 - 

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres 

de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população 

da mesma faixa etária – 0,60%. 13 - Proporção de parto normal no SUS e 

na saúde suplementar – 43%. 14 - Proporção de gravidez na adolescência 

entre as faixas etárias de 10 a 19 anos – 12%. 15 - Taxa de mortalidade 

infantil – 01. 16 -Número de óbitos maternos em determinado período e 

local de residência – 0. 17 - Cobertura populacional estimada pelas equipes 

de Atenção Básica – 100%. 18 - Cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) – 90%. 19 - 

Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica – 

100%. 20 - Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos 

de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os 

municípios no ano – 100%. 21 - Ações de matriciamento realizadas por 

CAPS com equipes de Atenção Básica – 0, pois não possuímos CAPS no 

município. 22 - Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de 

cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue - 04. 23 - 

Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de 

agravos relacionados ao trabalho – 100%. Em seguida Sra. Emilia, falou 

sobre a Conferência Estadual da Saúde da Mulher, a qual está sendo 

realizada hoje no munícipio de Ribeirão Preto –SP com duas mulheres 

representando o munícipio, levando as propostas formuladas na 

Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Trabiju, realizada na 

Câmara Municipal aos dia 30 de março de 2017, onde foram escolhidas, a 

Sra. Raquel Cleto, Enfermeira da UBS representando o segmento da 

Gestão e a Sra. Neide Perez, representando o segmento usuário. Sra. 

Emilia reforçou o fato de mesmo o município sendo pequeno é importante 



sempre estar participando das ações que envolvam a melhoria do serviço 

oferecido à população e que o município precisa sempre estar 

representado. Na sequência Sra. Emilia, perguntou a Sra. Valéria na 

função de Agente de controle de vetores sobre a situação dos casos de 

dengue, a mesma afirmou que havia sido notificado um caso suspeito, 

foram realizadas a ações de bloqueio e nebulização como rege o protocolo, 

porém a análise do exame pelo laboratório Adolfo Lutz de Ribeirão Preto – 

SP revelou caso negativo e o munícipio permanece sem nenhum caso da 

doença confirmada até o presente momento. Sra. Emilia ofereceu a palavra 

mais uma vez aos presentes e, não havendo mais manifestações, encerrou a 

presente reunião determinando a lavratura da presente ata que vai assinada 

por mim, Thaís Vanuza Brito, que secretariei os trabalhos, pela Diretora 

Municipal de Saúde e em lista de presença anexa pelos demais presentes. 

Trabiju – SP, Dezoito de Abril de 2017. 
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