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ATA DA 39ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SÃO SEBASTIAO.  2 

Data: 31 de agosto de 2015. 3 

Reunião realizada na sala de reuniões do Secretário de Saúde.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Andamentos da Implantação da Informatização; 6 

2- Aspectos da implantação; 7 

3- Programa E-sus; 8 

4- Faturamento; 9 

5- Fichas de atendimento; 10 

6- Submódulo SAMU; 11 

7- Treinamento; 12 

8- Pronto Atendimento e Hospital; 13 

9- Relatório de Progresso: 14 

1- Andamentos da Implantação da Informatização:  15 

Iniciou a reunião na sala de reuniões do Senhor Secretário da Saúde às 10:30h para pontuar sobre 16 

a evolução da informatização da rede municipal de saúde pela empresa GIESPP no município de 17 

São Sebastião, com a presença do Sr. Clausius Pestana, Sr. Carlos Puríssimo e o Dr. Antonio 18 

Carlos Nisoli Pereira da Silva pelo COMUS, o Sr. Daniel Bastos e o Sr. José Silvério da Costa 19 

Junior pelo Comitê Gestor. Foi informado que o Sr. José Silvério é indicado pelo Sr. Daniel Bastos 20 

(Gestor Local do Contrato), para conduzir os trabalhos de acompanhamento e parametrização do 21 

sistema durante a implantação. Sr. Puríssimo questionou a ausência do Sr. Carlos Roberto de 22 

Abreu, Diretor de T.I da Secretaria de Administração. Sr. Daniel informou que entrou em contato 23 

com o Sr. Carlos e o mesmo reportara problemas para chegar ao local. Informou os motivos que 24 

fizeram com que a licitação de equipamentos de informática esteja parada, sendo o fator principal 25 

fora a alteração das regras de licitações, onde houve a necessidade de deixar percentual de 26 

quantitativo para empresas locais e isso ocasionou um retardo para a formatação dessa nova 27 

exigência junto a esse setor. Sr. Silvério expôs a situação ante a última reunião ocorrida em julho 28 

de 2015, onde as unidades de saúde do Morro do Abrigo e da Topolândia já estavam com a 29 

utilização do SISSAÚDE, e com a expansão da instalação da internet pelo PNBL (Plano Nacional 30 

de Banda Larga do Ministério da Saúde), as unidades da Costa Norte – PSF Jaraguá, PSF Canto 31 

do Mar, PSF Enseada 1 e 2 e UBS Enseada, considerando um planejamento conjunto entre a 32 

GIESPP e a SESAU, fora acordado expandir o sistema para todas as unidades que já tenham 33 

internet, com os módulos previstos para os ambientes que já estejam em condições de iniciar seu 34 

uso, ou seja, com computador e internet disponíveis, sendo assim as recepções dessas unidades 35 

já estão com o modulo recepção funcionando, assim como as recepções dos PSF de Maresias 1, 36 

Boiçucanga 1 e 2 e Barra do Sahy. Informou ainda que na data de hoje estão iniciando as rotinas 37 

de informatização junto as recepções do PACS Boracéia e PSF Juquey 1, estando pendentes na 38 

Costa Sul neste momento os PSF Juquey 2, o PSF de Camburi e PSF Barra do Una, além do PSF 39 

de Barequeçaba, uma vez que ambos continuam sem a instalação do PNBL e que apesar da 40 

empresa responsável já ter feito contato junto a unidade, a instalação ainda não ocorreu. Expôs 41 

então que no último mês fora possível colocar o sistema para funcionar nas recepções dessas oito 42 

unidades. Sr Clausius ponderou o que elas estão executando. Sr. Silvério explicou que está 43 

realizando agendamento, novos cadastros, validação de cadastros. Sr. Daniel expôs que nas 44 

unidades existem vários módulos a serem implantados e que no momento estão em utilização os 45 

locais que possuem computador e internet, nas unidades que já dispõem dessa infraestrutura, o 46 

sistema já expandiu mais, porém ainda nas que não tem internet na sala e tem computador ainda 47 

não fora possível iniciar, mas que receberemos mais 39 computadores em formato de comodato 48 

com a empresa GIESPP para acelerar esse processo de implantação. Sr. Clausius questionou o 49 

tempo do contrato. Dr. Antonio explicou que houve um aditamento do contrato por um período 50 

igual (um ano) não havendo alteração dos termos de contrato, apenas do período. Sr. Clausius 51 

ponderou que então houve um contrato de dois milhões e pouco para uma locação, de abril a abril 52 
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e que entramos em uma nova fase de dois milhões e pouco. Dr. Antonio disse que não soube de 53 

mudanças ou acréscimos de objeto, apenas uma prorrogação de tempo para execução da 54 

proposta original. Sr. Clausius expôs que considerando a empresa e sua capacidade técnica 55 

deveria na hora de fechar com a prefeitura, considerando não termos pessoas capacitadas para 56 

dimensionar que faltava equipamentos. Sr. Daniel interrompeu informando que no inicio do 57 

contrato essa fora a primeira providência, foi o diagnóstico situacional e que o mesmo não ocorreu 58 

somente pela empresa e sim em conjunto com a SESAU e que foi levantada a necessidade de 59 

equipamentos, necessidade de rede e tudo que possa ser imaginado para o alcance desse objetivo 60 

e que por algumas vezes já foi enviado para a própria COFIN junto aos relatórios. Sr. Clausius 61 

colocou que só se ele não estava na hora. Sr Daniel perguntou “onde esta a Dra. Tania?” e que 62 

esta será uma das coisas que serão cobradas uma vez que fora combinado a junção para o 63 

alcance do objetivo comum. Sr Clausius questionou como se fecha um pacote de serviço sem 64 

equipamentos? Sem planejamento? Sr. Daniel respondeu que houve planejamento sim, e que se a 65 

Prefeitura teve queda de arrecadação, problemas com a Petrobras, se o Governo (Ministério da 66 

Saúde) ficou de implantar a internet nas unidades e não o fez. Citou como exemplo o caso do PSF 67 

de Barequeçaba que foi a primeira unidade a ser comunicada em dezembro de 2014 sobre a 68 

instalação e até agora não foi instalada e que estes fatores externos, alheios à vontade confrontam 69 

o planejamento e atrasam o projeto. Sr Clausius explicou que um dos princípios de gestão é 70 

entender de contingências. Disse que a prefeitura comprou primeiro a obra sem ter o terreno. Sr 71 

Daniel interrompeu e externa que em gestão pública as coisas não são bem assim e se o Sr. 72 

Clausius estivesse na administração pública veria que a teoria não é tão igual à prática. Dr. 73 

Antonio explicou ao Sr. Clausius que é sabido como tem de se trabalhar e que o problema está 74 

não apenas na execução do fator interno e sim na interdependência das Secretarias (licitações, 75 

compras, obras, etc). Dr. Antonio explicou que devido a esses fatores nasceu a Fundação, para 76 

que tudo que dentro da Atenção Básica, possa ser gerido diretamente por ela, e que isso ainda 77 

pende de acontecer. Sr. Puríssimo solicitou considerando todo o planejamento de implantação, 78 

que a COFIN possa ser posicionada sobre o andamento da implantação, unidade por unidade de 79 

forma que possam acompanhar o crescimento junto a cada unidade a agilize a identificação dos 80 

problemas, uma vez que isso vai para plenária do COMUS. Sr. Daniel informou que a 81 

informatização é uma prioridade e que a implantação, ainda que com as dificuldades, irão adiante, 82 

essas solicitações que estão sendo feitas são técnicas e que essas decisões são técnicas e 83 

lembrou que não é apenas um software que esta sendo instalado e sim um sistema. Quando se 84 

pensa em colocar o sistema numa sala de vacina, antes, conversa-se com a Vigilância 85 

Epidemiológica, definem-se os parâmetros, protocolos, impressos, etc, e então se inicia o 86 

processo. 87 

2- Aspectos da implantação: 88 

Sr. Clausius disse que pelo porte e capacidade da empresa, a implantação está lenta ao seu 89 

modo de ver.  Dr. Antonio comentou que algo que se tinha medo era o fato de se aditar o contrato 90 

e nada andar, continuar em duas ou três unidades, e neste ultimo mês, após inicio da expansão, 91 

andou bastante. Sugeriu que se avance o olhar. Sr. Clausius expôs que olhar pra trás é um 92 

aprendizado. Dr. Antonio disse que o não olhar para trás não é para não aprender com os erros, 93 

mas que discussões encerradas, estas, foram superadas e que estas já somam mais de 03 ou 04, 94 

sendo no COMUS, na Oficina ofertada pela empresa, na visita técnica, então o que já foi finalizado 95 

foi finalizado. Sr. Daniel completou informando que nesta visita técnica, apenas a Dra. Tânia foi e a 96 

oportunidade foi perdida pelos outros. Colocou-se mais uma vez a disposição da COFIN a qualquer 97 

tempo para sanar dúvidas e expor o andamento do projeto. Disse que o Sr. Silvério está disponível 98 

para a implantação em tempo integral, e havendo necessidade é só acioná-lo, uma vez que 99 

inclusive está visitando continuamente as unidades, acompanha as reuniões com todas as 100 

especialidades formatando o protocolo de forma a ter processos padronizados e sua importância 101 

para a Saúde Pública. Sr. Daniel explicou também o fator motivacional do usuário na utilização do 102 

sistema junto à unidade de saúde e a inserção dessa cultura e os problemas advindos com a falta 103 

de estabilidade na conexão com a internet e na normativa de anotar em papel e ainda assim tornar 104 
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esse colaborador aderente a informatização sem desmotivá-lo. Sr Puríssimo colocou que essa é 105 

exatamente a situação que ele falou na Plenária do COMUS e sua participação é que exatamente 106 

poder evitar essas discussões como aconteceram no último ano e que se tiver uma participação 107 

nesse sistema eles, enquanto representantes, puderem levar isso, podem evitar a perda com esse 108 

tipo de discussão, tendo informações sobre o acompanhamento e ponderar sobre todas as rotinas. 109 

Disse que quando o assunto chega à COFIN é diferente, uma vez que o foco são os números, os 110 

termos contratuais, caso haja necessidade de aditar ou alterar algo os fatos já são conhecidos e a 111 

necessidade impera. 112 

3- Programa E-sus: 113 

Sr. Clausius perguntou se há alguma unidade que já está plenamente finalizada com todos os 114 

módulos. Sr. Silvério informou que tínhamos a unidade do Morro do Abrigo, porém, com a entrada 115 

do programa do E-Sus e do SIPNI (Sistema de informações do Programa Nacional de Imunização) 116 

foi solicitada a parada estratégica dos módulos de produção (enfermagem, médicos, odontologia, 117 

sala de vacina) para readequação. Sr. Clausius perguntou o por quê? Sr. Daniel esclareceu que 118 

os municípios por vezes são surpreendidos com as alterações das políticas publicas de saúde que 119 

mudam muito e muito rápido e essas rotinas norteiam os repasses da Atenção Básica. Sr. Silvério 120 

explicou que devido a essa alteração de rotina, forçou-se essa parada, que no caso foi estratégica 121 

para adequação do sistema à normativa do E-Sus. Sr. Clausius questionou se as informações são 122 

diferentes? Sr Silvério explicou que sim, uma vez que até então a interface de comunicação era 123 

com o SIAB (Sistema de Informações da Atenção Básica) e que agora mudou para o E-Sus, com 124 

uma alteração da política e da plataforma. Informou que hoje, manter dois sistemas funcionando 125 

em dupla implantação é condenar um ao fracasso, uma vez que os profissionais teriam de 126 

alimentar dois sistemas simultaneamente com o mesmo objetivo. Propôs a parada estratégica e 127 

solicitou a integração do SISSAUDE com o E-Sus e o SIPNI, a fim de evitar essa replicação de 128 

trabalho e nesse momento à integração está ocorrendo. Disse que dia 14 de setembro haverá uma 129 

apresentação do resultado com o SIPNI e está sendo finalizada a rotina junto ao E-Sus, onde a 130 

partir de uma versão de testes do E-Sus, está testando e avaliando o trabalho de integração e se 131 

as exportações do sistema estão adequadas aos novos parâmetros do Ministério da Saúde. Sr. 132 

Clausius perguntou se normalmente eles pedem novas informações ou apenas alterações 133 

estéticas? Sr. Silvério respondeu que se trata de novas informações, o layout de tabelas utilizada 134 

junto ao SIAB foi alterado e teve que ser trabalhada num novo desenvolvimento. Disse que, além 135 

disso, o sistema esta em integração com o Sistema CETIL do Almoxarifado e da Gestão de 136 

Pessoas para integração de dados junto a esses dois serviços. Sr. Clausius perguntou se temos 137 

apenas um almoxarifado ou em cada unidade temos um? Sr Silvério respondeu que, temos um 138 

almoxarifado funcionando de forma Central para a Saúde (produtos exclusivos da saúde) e que as 139 

unidades têm suas farmácias locais. Sr. Clausius questionou se essa parte que é exclusiva da 140 

saúde ainda não conseguiu estar liberado? Sr Silvério respondeu que o problema nesse caso é 141 

que o modelo outorgado, ou seja, sistema de gestão que opera as compras e licitações 142 

oficialmente é o CETIL que é outro sistema, e estamos em discussão com a CETIL para a liberação 143 

da base de dados e integração com o SIS, onde as informações imputadas no CETIL serão 144 

exportadas para o SIS e o SIS fará a gestão dos materiais. Disse que já houve esta conversa e os 145 

trabalhos iniciados e está caminhando, da mesma forma esta acontecendo com o Módulo Gestão 146 

da Frequência, onde o software oficial é o CETIL e os trabalhos de integração já iniciaram, ao 147 

mesmo passo está em fase de análise a integração com o laboratório, uma vez considerando a 148 

questão prontuário médico e a liberação dos dados de exames laboratoriais e imagens, ainda em 149 

se tratando de integração,agora já fora do nosso ambiente de controle, e nível nacional, solicitamos 150 

a interoperabilidade do CADWEB com o SIS de forma que possamos utilizar o SIS para inclusive 151 

gerar o cartão SUS do paciente direto na própria unidade. Foi solicitada a atualização da base do 152 

CADSUS, que acabou de ser aposentado e possui dados que são enviados ao MS e depois 153 

integrados a base do CADWEB e ficam disponíveis na net, porém com essa solicitação, podemos 154 

importá-la junto ao SIS e deixá-la atualizada junto a nova base de dados. 155 

4- Faturamento: 156 
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Sr. Silvério informou que as rotinas de faturamento junto a UAC já foram iniciadas e finalizadas 157 

junto ao Sr. Wilmar (responsável pela UAC), eles e a REGULAÇÂO já estão utilizando 100% do 158 

SIS nas suas rotinas, tanto para faturamento quanto para agendamento. 159 

5- Fichas de atendimento: 160 

Sr. Silvério disse que na próxima semana iniciam-se as reuniões para fechamento das fichas de 161 

atendimentos que estão pendentes, sendo elas, a ficha de fonoaudióloga, a ficha de nutrição e a 162 

ficha da fisioterapia. 163 

6- Submódulo SAMU:  164 

Sr. Silvério informou que nessa semana iniciam as reuniões junto ao SAMU para iniciar as rotinas 165 

de definição configuração dos serviços junto a eles. Sr. Clausius colocou que o SAMU está 166 

vinculado ao Hospital de Clínicas de São Sebastião. Questionou se tem como controlar isso. Dr. 167 

Antonio explicou que o serviço é misto e que é a Secretaria quem coordena. 168 

7- Treinamento: 169 

Sr. Clausius questionou que viu no contrato uma questão de treinamento de 100 pessoas. 170 

Questionou se isso esta sendo feito em paralelo ou não pode ser feito paralelo? Sr. Silvério 171 

explicou que os treinamentos acontecem conforme o sistema é implantado, ou seja, enquanto 172 

implanta-se, treina-se. Sr. Clausius questionou se os treinamentos não podem ser antecipados em 173 

relação à implantação? Sr. Silvério esclareceu que não, e que seria perda de tempo, uma vez que 174 

treinar o colaborador sem que ele pós treinamento pratique, esse lapso de tempo o faz esquecer o 175 

treinamento. Sr. Puríssimo questionou como esta sendo feito esse treinamento. Sr Silvério 176 

exemplificou que o funcionário que assume sua função de recepcionista faz o treinamento com as 177 

rotinas, depois de treinados eles passam a executar um acompanhamento assistido com fim de 178 

garantir a tirada de dúvidas sobre o sistema. Sr. Puríssimo questionou sobre as pessoas que por 179 

algum motivo se tornem resistentes a utilização do sistema. Sr Silvério expôs que quando é 180 

detectado um problema de rejeição ao sistema, a chefia imediata é informada sobre o 181 

acontecimento, uma vez que já foi efetuada uma sensibilização com as chefias e cobrado a ação. 182 

Disse que esse problema sendo pontual é resolvido pontualmente com o apoio das respectivas 183 

chefias e o acompanhamento assistido garante a funcionalidade. Exemplificou como o 184 

acompanhamento assistido pode acontecer, criação de grupo pelo “whatsapp”. Disse que na UAC 185 

e Regulação foi criado um grupo, onde as dúvidas e/ou problemas são colocados e os consultores 186 

da empresa já iniciam ações corretivas e ou orientações sobre os problemas identificados.  187 

8- Pronto Socorro/Atendimento e HCSS: 188 

Sr. Puríssimo questionou se há um prazo para isso acontecer. Justificou o questionamento 189 

informando que esteve no Pronto Socorro e Hospital e conversando com o pessoal lá, obteve a 190 

informação que o sistema está redondo, pronto para uma implantação de imediato junto a eles, 191 

considerando que quando de um atendimento a um usuário que já tenha passado pelo PSF as 192 

informações já estejam disponíveis ao Pronto Socorro e Hospital. Sr. Daniel expôs que será 193 

exatamente isso. Dr. Antonio explicou que no caso do Hospital haveria a necessidade de um novo 194 

contrato, uma vez que no atual não o contempla. Sr. Daniel complementou informando que o atual 195 

contrato é para a Atenção Básica, para num momento posterior ir para a atenção especializada, 196 

que é o objetivo da SESAU, integrar 100% e para isso há que se passar pela rede básica e a 197 

posterior, projeto pronto, expandir para outro nível de complexidade. Sr. Puríssimo Complementou 198 

se existe um prazo para isso acontecer? Sr. Silvério explicou que dimensionar um tempo é 199 

complicado, considerando que para chegar nesse nível de serviços, primeiro há a necessidade de 200 

ter a base, alicerce que é a Atenção Básica fundamentada, e enquanto isso não estiver pronto para 201 

executar, tiraríamos o sistema que já existe no HCSS hoje e colocaríamos um novo sistema que 202 

ainda não possui os dados de referência do Prontuário Eletrônico com as informações da Atenção 203 

Básica. Disse que há essa necessidade inicial, para quando estivermos no nível de Alta 204 

Complexidade, o escopo de informações da Atenção Primária possam subsidiar o outro nível de 205 

atenção presente no Pronto Socorro. Sr. Puríssimo questionou se é necessário estar com isso 206 

pronto 100%? Dr. Antonio expôs que é necessária essa rotina, uma vez que o profissional ainda 207 

não sabe nem mexer com o sistema internamente, como vai monitorar o que acontece com o 208 
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paciente dele fora? Sr. Daniel disse que esse momento não está longe de acontecer e que ao 209 

modo particular de ver, não vê a necessidade de aguardar 100% estar pronto para iniciar as 210 

atividades junto ao Pronto Socorro, considerando o fator consultoria e protocolos a serem 211 

viabilizados, porém sua visão não é técnica. Sr. Clausius disse que ouviu um comentário que 212 

nesse formato de prontuário eletrônico não haverá a migração dos cadastros (coleta das 213 

informações do prontuário de papel e inserção no PEP) e questiona se isso é real? Dr. Antonio 214 

complementou que o prontuário eletrônico começa a ser alimentado a partir de agora, e o que ficou 215 

pra trás fica pra trás. Sr. Clausius perguntou se não irá importar os dados antigos? Sr. Silvério 216 

respondeu que não. Sr. Clausius colocou que isso dói na questão de contrato. Sr. Silvério 217 

respondeu que não. Dr. Antonio citou como exemplo o município de Caraguatatuba, que iniciaram 218 

digitalizando os prontuários de papel, mas foi um caus.  Disse que eles criaram um arquivo morto 219 

para armazenar esses prontuários de papel, atualizaram os cadastros e o que foi relevante, 220 

transcreve-se no prontuário eletrônico e dali pra frente tudo será digitalmente. Sr. Clausius 221 

questionou se os prontuários de papel terão que continuar na unidade? Dr. Antonio disse que sim 222 

devido a fatores legais esses prontuários deverão ser arquivados por um período mínimo de 20 223 

anos. 224 

9- Relatório de Progresso: 225 

Sr. Puríssimo informou que na última reunião, foram solicitados pela COFIN os relatórios 226 

referentes aos meses de abril, maio e junho e que ainda não foram enviados ao COMUS. Sr 227 

Silvério informou que os mesmos foram enviados na data de 11 de agosto de 2015 e apresentou o 228 

protocolo de entrega/recebimento dos mesmos. Informou ainda que o que foi combinado na ultima 229 

reunião foi cumprido. Houve algumas solicitações conforme segue: 230 

a) Sr. Puríssimo solicitou que, além do Morro do Abrigo seja detalhado sobre as outras unidades 231 

que já foram e estão no processo de informatização e que seja elaborado um relatório de 232 

andamento da situação dos serviços nessas unidades e pontuar a evolução do sistema nas 233 

unidades. Dr. Antonio disse que a solicitação é interessante, porém o agendamento de uma nova 234 

reunião, seja após a Prestação de Contas, considerando que a mesma já será agora em setembro 235 

e caso haja dúvidas nesse período possam acessar diretamente o Sr. Daniel e/ou o Sr Silvério para 236 

dirimir essas dúvidas. 237 

b) Ficou definido em conjunto, a data da nova reunião de ponto de controle para o dia 05 de 238 

outubro de 2015, às 10:00h. Dr. Antonio explicou que não poderá estar presente, mas que 239 

independente de sua presença a reunião aconteça, ficou acertado também o convite do Secretário 240 

de Administração Sr. Reinaldo e do Diretor de Tecnologia da Informação, Sr. Carlos. Ficou 241 

definido também que o convite saíra via COMITE GESTOR diretamente. Tendo dirimidas as 242 

dúvidas para o momento encerrou-se a reunião às 11:23h. Nada mais havendo a tratar, encerrou-243 

se a reunião. São Sebastião, 31 de agosto de 2015. Ata elaborada por                Antonio Carlos Nisoli P. 244 

Silva.   245 
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