
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

___________________________ 

ata com executiva 26ª 11-03-13     Pág. 1 de 2. 

ATA DA 26ª REUNIÃO DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Em 11 de março de 2013, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com 3 

os Conselheiros do COMUS de São Sebastião.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Análise dos documentos tramitados no período:  6 

Sumiço da medicação Misoprostol: Dra. Marcia perguntou ao Dr. Antonio se havia retorno 7 

sobre a solicitação do levantamento à Vigilância Sanitária sobre o desaparecimento da medicação 8 

Misoprostol, bem como levantamento desde o ano de 2010 até o presente momento. Dr. Antonio 9 

informou que estará verificando junto ao departamento quais providências estão sendo tomadas. 10 

Dra. Marcia solicitou que a referida solicitação esteja disponível até a data da próxima reunião 11 

ordinária do mês de abril/13. Dr. Antonio informou que a referida medicação apareceu, segundo 12 

informações fornecidas pelo Hospital. Disse que o lote encontrado foi o mesmo que desapareceu 13 

e que as fragilidades quanto à segurança das medicações controladas já foram sanadas.  Dr. 14 

Alberi considerou a questão como grave e perguntou quais medidas foram tomadas em 15 

conseqüência do desaparecimento. Dr. Antonio informou que foi feito um boletim de ocorrência e 16 

uma Sindicância interna também foi instaurada. Dra. Marcia informou que a denúncia partiu do 17 

próprio farmacêutico responsável pelo setor de medicação do Hospital. Dr. Antonio informou que 18 

já efetuou a leitura de todos os retornos efetuados em atenção às solicitações do COMUS e pode 19 

constatar que houve um grande volume documental tramitado no período. Disse que na próxima 20 

reunião ordinária será consignada a resolução da Secretaria Executiva constando a participação 21 

oficial do Dr. Alberi e consignação em minuta de decreto COMUS referente à inclusão do 22 

Secretário Urandy, membro nato do COMUS, desligamento do Sr. Cláudio Delgado devido à 23 

inclusão do Secretário e alterações nas posições da Dra. Mamy e Sebastião (Macalé) como 24 

membros representantes da Secretaria da Saúde – segmento Governo. Disse que também será 25 

consignada a inclusão da Associação São Judas Tadeu em substituição a Colônia dos 26 

Pescadores depois de sua análise documental. Dra. Marcia informou que a Comissão Temporária 27 

de Avaliação do Relatório do Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil apresentará o seu 28 

parecer depois de terem analisado o referido relatório junto com a Dra. Shirley. Informou que 29 

estarão encaminhando dois ofícios, um aos cuidados do Dr. Valdir, diretor Técnico do Hospital e o 30 

outro ao Secretário da Saúde, Sr. Urandy para conhecimento e providências. Explicou que o 31 

documento pontua algumas dificuldades que o Comitê enfrenta, ao mesmo tempo em que sugere 32 

algumas propostas para facilitar o trabalho do Comitê. Quanto à proposta de pauta sugerida pela 33 

Dra. Tania R. Sarak sobre a situação dos profissionais de saúde que estão vinculados junto às 34 

ESFs e qual o direcionamento sobre o vínculo empregatício, ficou definido pela Comissão o envio 35 

de um ofício ao Secretário da Saúde sobre a regularização das contratações dos profissionais da 36 

Estratégia de Saúde da Família. Ficou definido, ainda que também seria enviado ao Secretário da 37 

Saúde um ofício solicitando esclarecimentos sobre a Devolução do Hospital de Clínicas de São 38 

Sebastião à Irmandade Santa Casa Coração de Jesus. Dr. Antonio informou que efetuou convite 39 

ao Dr. Paulo Jorge, Dr. Edson ou representantes do Hospital para esclarecimentos sobre o item 40 

de pauta da reunião ordinária sobre a questão do CRM dos profissionais em formação atuando 41 

nas unidades de Pronto Socorro do Centro e Boiçucanga.  42 

2- 1- Análise dos documentos tramitados no período: Dra. Marcia considerou que segundo 43 

informação do Dr. Barboni em documento enviado ao COMUS, os médicos em formação estariam 44 

trabalhando sob supervisão de outros médicos. Disse que não sabe até que ponto esta situação é 45 

permitida junto ao Conselho Regional de Medicina. Citou ainda a situação do Dr. Paulo Jorge 46 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

___________________________ 

ata com executiva 26ª 11-03-13     Pág. 2 de 2. 

como empresa responsável pela contratação de profissionais médicos. Dr. Antonio lembrou que 47 

o Dr. Paulo Jorge se pronunciou publicamente na rádio local como médico coordenador do Pronto 48 

Socorro Municipal e informou que, devido à dificuldade com a falta de médicos, permitiu que estes 49 

profissionais, ainda em formação, realizassem atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento 50 

sob supervisão de outros médicos. Dra. Marcia considerou que sem o CRM, órgão que normatiza 51 

e fiscaliza as ações dos atos médicos, estes profissionais não poderiam ter atuado. Disse que as 52 

respostas apresentadas quanto à falta de médicos não justificam a prática adotada pelo Dr. Paulo 53 

Jorge e interventoria do Hospital. Em seguida, sugeriu o encaminhamento do COMUS ao 54 

Ministério Público ou Conselho de Saúde Estadual.  Dr. Alberi considerou que na maioria das 55 

entrevistas veiculadas na mídia, têm apresentado o COMUS como negligente diante das 56 

denúncias apresentadas. Disse que essa situação é revoltante. Perguntou ao Dr. Antonio se as 57 

contratações médicas passam pela análise do Departamento Jurídico da Prefeitura. Dr. Antonio 58 

explicou que atualmente, na Prefeitura, os funcionários são concursados, porém com relação ao 59 

Hospital, Pronto Atendimento Central e de Boiçucanga, eles são contratados por RPA ou por 60 

Pessoa Jurídica, diretamente pela intervenção ou em nome da Irmandade, com exceção dos 61 

funcionários da prefeitura cedidos para o Hospital. Informou que a Secretaria não tem gerência 62 

nas contratações e quanto à situação em pauta, disse que o ocorrido foi uma grande surpresa. 63 

Depois de analisado todas as respostas enviadas pelo Hospital, a Comissão decidiu notificar o 64 

Hospital em decorrência da justificativa não ter sido acatada pelo COMUS, bem como encaminhar 65 

o caso ao Ministério Público para providências. Esta proposta será submetida à apreciação da 66 

Plenária do dia 12/03/13.  67 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, na presença de seus membros. 68 

Ata elaborada por                                                                          Ana Maria Assis Leite dos Santos. 69 

São Sebastião, 11 de março de 2013.  70 
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