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ATA DA 31ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SÃO SEBASTIAO.  2 

Em 05 de novembro de 2013, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de 3 

Saúde.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Discussão da VI Conferência Municipal de Saúde: Dr. Antonio informou que esta 6 

reunião atende a uma solicitação do conselheiro Sr. Puríssimo, objetivando discutir a 7 

suspensão de Cirurgias Eletivas no Hospital de Clinicas de São Sebastião. Aproveitou a 8 

presença da Jornalista a Sra. Josiane, funcionária da Prefeitura Municipal de São 9 

Sebastião - PMSS para agendar a data da entrevista para as chamadas nas rádios locais 10 

e no site da PMSS referente ao processo eleitoral do COMUS - gestão 2014/2015. Dra. 11 

Marcia disse que os membros da Comissão Organizadora da VI Conferência precisam se 12 

reunir para definir os palestrantes que participarão da Conferência, a ser realizada no dia 13 

23 de novembro/13. Sra. Ana Maria disse que fez uma projeção dos itens que serão 14 

utilizados para o Café das reuniões do COMUS até dezembro de 2013, englobando as 15 

reuniões Ordinárias, Extraordinárias, COFIN, Executiva e as Pré Conferências. Informou 16 

que foi disponibilizado o valor de R$ 915,44, sendo utilizado até a o momento R$ 406,03. 17 

Disse que foi informada pela funcionária Sra. Ana Maria – Guga, que o buffet da VI 18 

Conferência será montado pelos funcionários da SESAU. Informou ainda que a Sra. Mila, 19 

funcionária da Administração da SESAU orientou-a fazer uma nova projeção até o mês de 20 

fevereiro, considerando o período de recesso no setor de compras todo final de ano.  Dr. 21 

Antonio informou que amanhã, dia 06/11/13, estará no setor de Comunicação da PMSS 22 

gravando a chamada para o Processo Eleitoral do COMUS, gestão 2014/2015. Dra. 23 

Marcia disse que entrará em contato com a Sra. Priscila Siqueira convidando-a para fazer 24 

a palestra sobre o tema Violência Doméstica contra a criança e o adolescente e um 25 

convite para o Promotor Dr. Nathan Glina para falar sobre Controle Social e Ministério 26 

Público.  27 

2- Suspensão de Cirurgias Eletivas no Hospital de Clínicas de São Sebastião: Dr. 28 

Antonio aproveitou que o Sr. Cláudio Interventor do Hospital de Clínicas de São 29 

Sebastião - HCSS encontrava-se na SESAU e o convidou para participar da reunião em 30 

pauta considerando que o assunto a ser abordado diz respeito às posturas adotadas pelo 31 

Hospital. Dando continuidade, Dr. Antonio informou que o Sr. Puríssimo enviou um e-32 

mail solicitando uma reunião urgente com a Comissão Executiva do COMUS para tratar 33 

da suspensão de Cirurgias Eletivas no HCSS. Dra. Marcia disse que no e-mail estava 34 

que ele convidaria os membros da COFIN e a Sra. Ana Amélia representante da ONG 35 

Controle Social para participar da reunião e que até o momento eles não estavam 36 

presentes. Sr. Cláudio informou que já atendeu alguns membros do COMUS e explicou o 37 

que está acontecendo com as cirurgias eletivas no HCSS. Dra. Marcia disse que são 38 

duas situações uma que a Sra. Dircéia esteve no HCSS na sexta feira para fazer um raio 39 

x e o funcionário disse que seria o último raio x que ele iria tirar por determinação do Dr. 40 

Edson e que somente o raio x de emergência seriam tirados, que o motivo era falta de 41 

pagamento. Dr. Antonio perguntou ao Sr. Cláudio se tem alguma coisa que o COMUS 42 
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possa fazer para ajudá-lo. Sr. Cláudio informou que está em contato direto com Dr. 43 

Edson conversando, planejando e negociando. Dr. Antonio perguntou se a causa da 44 

paralisação é a falta de pagamento. Sr. Cláudio disse que é uma somatória de 45 

problemas, informou que o atraso no e que existe um passivo muito pequeno, talvez não 46 

justificasse a paralisação do serviço da ECORAD. Atualmente, a empresa recebeu 47 

pagamento parcial da prestação de serviços, sendo esse valor revertido pelo Dr. Edson 48 

para pagamento de divida de impostos em aberto com a Prefeitura. Disse ainda que 49 

entrará em contato com o secretário de finanças da Prefeitura, para negociar o restante 50 

do valor em aberto em torno de sessenta mil reais, para então finalizar todo esse 51 

processo de dívida. Dando continuidade, Sr. Cláudio falou sobre a suspensão das 52 

cirurgias eletivas, conforme escrito no e-mail que consta em mãos do Sr. Puríssimo, 53 

informou que estão suspensas as marcações de novas cirurgias, as cirurgias já 54 

agendadas de cinco a quatro meses atrás estão sendo realizadas. Informou o porquê 55 

tomou essa decisão, explicou que na temporada a demanda é maior, e a suspensão é 56 

pela marcação de novas cirurgias a partir de novembro, dezembro e janeiro para frente. 57 

Dr. Antonio perguntou então não estão sendo suspensas as cirurgias. Sr. Cláudio 58 

salientou que não suspendeu nenhuma cirurgia até o momento. Dr. Antonio questionou 59 

se retomada na marcação em janeiro não causará acúmulo no agendamento. Sr. Cláudio 60 

explicou que está fazendo um planejamento para o período de temporada a pedido do 61 

corpo clínico, disse que em média são realizadas de sete a oito cirurgias eletivas. Dr. 62 

Antonio, então, concluiu que a medida tomada pelo Hospital é uma reestruturação no 63 

planejamento de agendamentos de novas cirurgias, tendo em vista a alta temporada e 64 

devido ao aumento do índice de acidentes de trânsito, objetivando agilizar um 65 

atendimento mais tranqüilo as urgências e emergências que surgem nesse período. Sr. 66 

Cláudio informou que foi feito uma nota à imprensa explicando a suspensão da marcação 67 

de novas cirurgias e que esta mesma justificativa foi dada a Dra. Tânia, Sr. Puríssimo, 68 

Dra. Marcia e Camila, representantes do COMUS. Sra. Ana Amélia informou que a sua 69 

representatividade a reunião em pauta será pela ONG Controle Social. Dr. Antonio 70 

explicou que devido o assunto em tela ser referente ao Hospital - HCSS e considerando a 71 

presença do Sr. Cláudio na Secretaria da Saúde – SESAU, convidou-o para 72 

esclarecimentos. Sra. Ana Amélia protocolou a Secretaria Executiva uma carta da 73 

usuária Rosely Macedo – RG: 4.193.155 que relatou não ter conseguido fazer um raio x, 74 

pré agendado no Hospital.  Dr. Antonio fez a leitura na íntegra da carta e informou que 75 

fará os encaminhamentos necessários, incluindo a Ouvidoria da Saúde. Sra. Ana Amélia 76 

disse que período alta temporada é compreendido do dia 20 de dezembro a 05 de janeiro. 77 

Disse que tem denúncias de que as cirurgias eletivas estão suspensas desde o dia 18 78 

outubro e que só estão sendo realizadas as cirurgias de convênio e particular. Explicou 79 

que esta situação poderá ocasionar sérios agravos a saúde da população, pois o acúmulo 80 

na marcação de cirurgias do SUS é responsabilidade de saúde pública. Questionou o 81 

porquê estão realizando somente as cirurgias de convenio e particular. Solicitou em nome 82 

da ONG e conselheira do COMUS que seja enviado para o conselho os livros de registro 83 

de cirurgias dos últimos cinco anos, para verificar a porcentagem de cirurgias que foram 84 
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feitas. Dr. Antonio perguntou se a decisão quanto à mudança no agendamento foi 85 

conjunta (Corpo Clínico e Corpo Técnico do HCSS). Sr. Claudio informou que foi uma 86 

solicitação dos profissionais da saúde e salientou que a alteração de marcação de novas 87 

cirurgias eletivas está escrita, assinada e divulgada na mídia, bem como já foi prestado 88 

esclarecimentos aos representantes do COMUS. Dr. Antonio solicitou ao Sr. Cláudio 89 

esclarecimentos sobre os questionamentos referentes a não realização dos exames de 90 

raio x  que a empresa ECORAD presta serviços. Sr. Cláudio disse que o Dr. Edson 91 

suspendeu os serviços prestados de exames eletivos, devido há uma discussão da 92 

Empresa ECORAD com a Prefeitura Municipal de São Sebastião sobre repasses 93 

financeiros, porém os exames de urgência e emergência estão sendo atendidos pela 94 

empresa. Esclareceu que ele recebeu da Prefeitura um valor significativo há poucos dias, 95 

disse que existe um acordo da empresa com a administração da PMSS para pagamentos 96 

de dívidas de impostos e que não cabe a intervenção do Hospital se manifestar. Disse 97 

que periodicamente a intervenção tem repassado os valores para a empresa ECORAD, 98 

dos serviços prestados de urgência e emergência do HCSS, sendo que no momento o 99 

que está suspenso são exames eletivos, os exames da Rede Municipal. Sra. Ana Amélia 100 

informou que recebeu uma reclamação de uma paciente que estava em observação no 101 

Pronto Socorro, com solicitação para realizar um exame de urgência, porém este não foi 102 

realizado pela ECORAD. Dr. Antonio orientou a Sra. Ana Amélia para apresentar a 103 

denúncia por escrito, contendo o nome da paciente, endereço e telefone para contato, 104 

além de registrar o caso na Ouvidoria da Saúde. Salientou que o Conselho não aceitará 105 

mais denúncias vazias. Sr. Claudio disse que quando a denúncia estiver oficializada e 106 

chegar ao seu conhecimento, tomará as devidas providências. Dr. Antonio disse que a 107 

Dra. Marcia, vice presidente do COMUS está elaborando um código de ética do COMUS 108 

e todas as denúncias recebidas por este Conselho serão acatadas e encaminhadas a 109 

Ouvidoria. Quanto às denúncias anônimas, o COMUS ouvirá, registrará e encaminhará 110 

para a Ouvidoria, porém não terá o mesmo tratamento. Sra. Ana Amélia disse que 111 

encontrou com o Dr. Capitani e questionou a suspensão das cirurgias eletivas, ele disse 112 

que realmente as cirurgias estão suspensas por falta de repasse há dois meses da verba 113 

do SUS. Dr. Antonio questionou o que seria essa verba do SUS. Sra. Ana Amélia disse 114 

que entendeu que é um valor de seiscentos mil reais referente a Autorização de 115 

Internação Hospitalar - AIH que não é repassado. Sr. Cláudio pediu para que os 116 

questionamentos sejam devidamente formalizados para que e que toda solicitação de 117 

informação devidamente registrada e assinada terá o seu respectivo retorno. Disse que 118 

não dará explicações baseadas em “achísmos”. Explicou que todo dinheiro repassado a 119 

intervenção, seja da subvenção social ou seja das AIH, estão registrados e todos sabem 120 

que o valor não chega a seiscentos mil reais. Informou que esse valor é repassado por 121 

meio eletrônico, e que é de conhecimento público. Em seguida informou que o valor em 122 

média repassado no ano de 2013 foi de duzentos e quarenta e oito mil reais. Sra. Ana 123 

Amélia disse que na verdade o Dr. Capitani falou em torno de quatrocentos mil reais. Dra. 124 

Marcia considerou inviável movimentar o Conselho e membros da Secretaria Executiva 125 

do COMUS baseando-se simplesmente em relatos verbais, isto é, sem formalização das 126 
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informações. Sra. Ana Amélia explicou que solicitou esta reunião e protocolou por meio 127 

de oficio da ONG Controle Social os questionamentos referenciados e que estes estão 128 

sendo apreciados primeiramente em reunião Executiva. Salientou mesmo que a 129 

informação seja referente somente a suspensão de marcação de novas cirurgias, como 130 

colocado pelo interventor, ainda considera a situação muito grave, por isso formalizou e 131 

solicitou esclarecimentos. Dr. Antonio explicou que o dinheiro referente às autorizações 132 

de internações Hospitalares está incluso no valor repassado a subvenção (dois milhões e 133 

trezentos mil reais), porém caso haja outro cálculo para pagá-las fora dessa subvenção, 134 

cabe uma decisão do Prefeito, Interventor e Irmandade decidirem. Sr. Cláudio disse que 135 

não existe demanda reprimida e que em janeiro o PECA (Projeto da Santa Casa) estará 136 

novamente em São Sebastião e eles farão algumas cirurgias. Informou que fazem parte 137 

da equipe, alunos e médicos professores da faculdade. Disse que eles fazem mutirão de 138 

atendimentos. Dr. Antonio perguntou ao Sr. Cláudio se existe a possibilidade de informar 139 

ao COMUS, mensalmente, se a demanda reprimida não se instalou considerando a 140 

mudança no agendamento das cirurgias. Sra. Ana Amélia explicou que esse é o motivo 141 

da solicitação do levantamento do livro de registro das cirurgias dos últimos cinco anos. 142 

Disse que por meio do registro nos livros de cirurgias é possível saber qual a 143 

média/percentual de cirurgias realizadas no período de alta temporada. Sr. Cláudio 144 

informou que a própria Secretaria da Saúde tem esses dados já que é a central de 145 

regulação que analisa e faz o agendamento das cirurgias eletivas. Deixou bem claro que 146 

a decisão em alterar a marcação das cirurgias não se trata de um posicionamento dos 147 

médicos em não querer realizar as cirurgias e sim, pelo fato de os pacientes não gostam 148 

de ser operados neste período de festas de fim de ano. Sra. Ana Amélia disse que tem o 149 

médico que atende o paciente e solicita a cirurgia, depois o médico da regulação que 150 

avalia os documentos, e os exames solicitados e por último o Hospital que agenda a 151 

cirurgia, porém o serviço de agendamento está temporariamente suspenso. Sr. Cláudio 152 

explicou que as cirurgias de urgência e emergência serão realizadas e as eletivas serão 153 

agendadas de acordo com a avaliação médica, pois o ato médico é superior ao ato 154 

administrativo, ficando a última decisão para o corpo médico. Dr. Antonio explicou que 155 

tem um médico na central de regulação para avaliar, se entrou como cirurgia eletiva, 156 

teoricamente o paciente não corre o risco de morte, o que pode ser feito é um 157 

levantamento para verificar se está havendo demanda reprimida ou se esta poderá ser 158 

gerada durante este período de suspensão (dezembro, janeiro, fevereiro). Sr. Cláudio 159 

informou que em dezembro voltará a marcação para janeiro com um número reduzido de 160 

marcações, mas haverá agendamento. Sr. Puríssimo justificou seu atraso por motivos de 161 

viagem dia anterior a reunião, explicou que pediu a reunião para tratar de suspensão de 162 

cirurgias eletivas no HCSS e que ele e a Sra. Ana Amélia receberam diversas 163 

reclamações pela cidade deste ocorrido, posteriormente fez o questionamento ao Sr. 164 

Cláudio se houve cancelamento de cirurgias no HCSS. Sr. Cláudio disse que não. Sra. 165 

Ana Amélia disse que respeita as informações que Sr. Cláudio colocou, porém, disse que 166 

ouviu de funcionárias do Hospital (não citou nomes) que cirurgias tinham sido canceladas. 167 

Dr. Antonio salientou que por esse motivo o Conselho não aceitará mais denúncias 168 
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verbalmente, as pessoas não aparecem, mais gostam de usar o Conselho, pediu para os 169 

conselheiros tomarem cuidado com esses tipos de comportamentos. Sr. Puríssimo pediu 170 

para o Hospital fazer um esclarecimento a população, com divulgação na imprensa local 171 

sobre estas intercorrências. Sra. Josiane da comunicação que estava presente à reunião 172 

disse que todas as matérias que chegam ao Departamento são repassadas para os 173 

jornais locais e os da região. Disse que essa é uma rotina. Dr. Antonio disse que fará um 174 

ofício pelo COMUS a SESAU com cópia para o setor da central da regulação, solicitando 175 

boletim informativo sobre a demanda de cirurgias eletivas durante o referido período de 176 

suspensão das marcações de cirurgias eletivas e um ofício a empresa ECORAD 177 

solicitando esclarecimentos sobre a suposta suspensão de exames eletivos, com a 178 

justificativa de falta de pagamento. 179 

Ata elaborada por                                                       Mirane Souza de Freitas.  São 180 

Sebastião, 05 de novembro de 2013.                                          181 
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