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ATA DA 82ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 20 de agosto de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Ordem em do dia: 4 

1) Apresentação dos projetos: SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; UPA – 5 

Unidade de Pronto Atendimento SE – Sala de Estabilização: 6 

Sr. Antonio Carlos deu inicio à reunião disponibilizando a palavra para o senhor André Leandro 7 

que discorrerá sobre a pauta do dia. 8 

_____________________________________________________________________________ 9 

1) Sr. André Leandro, Auxiliar de Enfermagem, iniciou a apresentação fazendo uma explanação  10 

sobre seu histórico profissional, disse que atua na área de atendimento pré-hospitalares há 10 11 

anos. Justificou a necessidade da convocação extraordinária dos Conselheiros para aprovação 12 

dos referidos projetos. A seguir discorreu sobre a diferença do resgate/salvamento e atendimento 13 

pré hospitalar. Explicou que o que chamamos de resgate, realizado pelo Corpo de Bombeiros, na 14 

verdade é uma associação do serviço de salvamento com o atendimento pré hospitalar.  15 

Exemplificou que quando alguém se afoga e o bombeiro o salva, este é o resgate/salvamento e 16 

quando ele começa fazer a reanimação do afogado até colocá-lo dentro da ambulância, este 17 

procedimento chama-se atendimento pré hospitalar. Comentou que o Brasil não possuía 18 

nenhuma legislação especifica tratando do atendimento em urgência/emergência. Disse que 19 

atualmente o Ministério da Saúde “acordou” para o serviço e em 2002 ele apresentou a portaria 20 

chamada 2048/02 que passou a regulamentar todo serviço de atendimento pré hospitalar no 21 

âmbito nacional. Partindo dessa portaria foi lançada a portaria 1843/03 que trata da política de 22 

atenção às urgências. O Ministério em cumprimento a essas metas vem atendendo a essas 23 

exigências. Desta forma lançou o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel em Urgência, baseado 24 

numa linha voltada para o quantitativo populacional para o fornecimento do serviço. Informou que 25 

a partir de janeiro/09 iniciaram uma pesquisa a respeito desse tipo de serviço e nessa pesquisa 26 

encontraram a portaria 2970/2972 de 2008 que versa sobre a regionalização do serviço de 27 

atendimento móvel de urgência. Partindo dessa pesquisa iniciaram contato com os municípios 28 

vizinhos e foram amadurecendo a idéia do projeto. Em fevereiro/09 o Ministério lançou a portaria 29 

1020/09 que aborda as unidades de pronto atendimento, objetivando um sistema de atendimento 30 

de urgência/Emergência, assistindo o paciente desde a rua até o local mais próximo para sua 31 

estabilização e mandá-lo para um nível de atenção de média até alta complexidade. Diante 32 

dessas considerações, a DRS – Taubaté enviou oficio determinando prazo máximo para o 33 

município apresentar um projeto de trabalho até dia 21-08-09 e diante desta determinação, 34 

justifica-se a correria para finalização dos projetos e apresentação a este Conselho. Em seguida 35 

comentou que o serviço existente no município é qualitativo e quantitativo para a nossa 36 

população. Em seguida fez apresentação gráfica sobre o serviço existente e a proposta do 37 

SAMU, parte integrante desta ata. Destacou que com a implantação do SAMU, haverá uma 38 

central de regulação sediada na cidade de São Sebastião, com médico regulador 24 horas, 2 39 

atendentes durante o dia e 01 atendente à noite, 01 rádio operador e todos os chamados do 40 

litoral norte cairiam nesta central de regulação e seriam regulados por médico para dispensação 41 

de atendimento dessas ambulâncias. Explicou que a coordenação técnica ficará com a central de 42 

regulação porque o médico regulador coordenará o litoral inteiro. Lembrou que o serviço 43 

existente no município não conta com serviço médico, o que dificulta a análise da solicitação do 44 

serviço e que a ambulância muitas vezes é utilizada como meio de transporte. Dando 45 

continuidade, apresentou a tabela de custo estimado com o serviço existente e com o serviço 46 

proposto, parte integrante da ata. Informou que, atualmente o custeio destinado ao serviço é de 47 
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R$ 154.000,00. Informou que colocarão mais 02 médicos (trabalhando 24 horas), 01 Enfermeiro 48 

(24 horas também), fora a coordenação do serviço.  49 

______________________________________________________________________________ 50 

2) Sr. Carlos solicitou explicação quanto ao acréscimo de custo e se a equipe de profissionais 51 

será a mesma.  52 

______________________________________________________________________________ 53 

2.1) Sr. André respondeu que haverá um acréscimo de custeio de R$ 17.000,00, considerando 54 

que o projeto total demandará um custeio de 137.000,00 e o valor repassado pelo Ministério será 55 

de R$ 120.000,00. Explicou que atualmente o município não conta com central de regulação 56 

médica e nem suporte avançados. E quanto ao questionamento sobre a equipe, informou que a 57 

equipe será a mesma, realizarão aprimoramento do serviço. 58 

_____________________________________________________________________________ 59 

3) Sr. André salientou que a correria para aprovação dos projetos é fundamentalmente em 60 

relação à unidade de pronto atendimento. Explicou que o projeto SAMU é um projeto e o UPA é 61 

outro, mas que para aprovação do UPA é necessária à implantação do SAMU, explicou que é 62 

uma determinação do Ministério da Saúde. Apresentou a tabela de custeio e investimentos do 63 

UPA, também constante como parte integrante desta ata. Alertou para o aumento das 64 

dificuldades quando necessitamos de atendimento fora do município, salientou que a tendência é 65 

piorar caso não tomemos providências de implantação desse serviço. Salientou que esse projeto 66 

é um marco histórico, no qual os quatro municípios se reuniram e pactuaram pela sua 67 

implantação. 68 

______________________________________________________________________________69 

3.1) Dra. Hebe, coordenadora regional dos Conselhos Municipais de Saúde reforçou que nesse 70 

sistema, o município contará com assistência médica 24 horas. Parabenizou a integração do 71 

colegiado e reforçou que haverá um fortalecimento e otimização dos serviços, tornando os 72 

municípios autônomos. 73 

______________________________________________________________________________74 

3.2) Dr. Aldo ratificou o discurso da Dra. Hebe e reforçou a importância da implantação do 75 

serviço. Disse que desta forma o município cresce, se fortalece e ganha novos recursos na área 76 

da saúde. 77 

______________________________________________________________________________ 78 

4) Sr. Juvenal perguntou quantas ambulâncias compreendem o serviço e se haverá substituição 79 

das ambulâncias existentes? 80 

______________________________________________________________________________81 

4.1) Sr. André lembrou que atualmente, o município conta com um total de cinco ambulâncias, 82 

distribuídas nos seguintes bairros: Juquehy, Boiçucanga, Maresias, Centro e Enseada. Salientou 83 

que o número de ambulâncias continuará o mesmo, mas em contrapartida terão a substituição 84 

por veículos novos e apropriados para prestação do serviço, receberão equipamentos novos e 85 

contarão com uma unidade de suporte avançado que ficará situada em local mais distante, 86 

visando atender a região central e a região sul e por último contarão com a central de regulação 87 

que atuará orientando e ordenando essas ações evitando que a ambulância seja utilizada 88 

meramente como meio de transporte. Informou que para investimento na Central de Regulação, 89 

o Ministério dispensa R$ 100.000,00 para obra e reforma do prédio, R$ 96.000,00 para 90 

investimento em informática e equipamento de comunicação e R$ 16.000,00 com gastos com 91 

mobiliário. 92 

 93 

______________________________________________________________________________ 94 
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5) Sr. Antonio Carlos solicitou que o Sr. André resumisse as principais vantagens com a 95 

implantação do serviço. 96 

______________________________________________________________________________ 97 

5.1) Sr. André elencou a qualidade no atendimento, diminuição de permanência em leito 98 

hospitalar, a regulação médica com orientação direta e quantitativamente o fato do município ter 99 

uma unidade Atendimento em Urgência de suporte avançado. 100 

______________________________________________________________________________101 

5.2) Sr. Antonio Carlos comentou que desta forma cria-se a oportunidade de implantação de 102 

outros serviços, o que para a cidade é um ganho considerável. 103 

______________________________________________________________________________ 104 

6) Sr. Carlos Aymar perguntou qual destino será dado às ambulâncias antigas. 105 

______________________________________________________________________________ 106 

6.1) Sr. André respondeu que serão utilizadas em outras situações relacionadas com a saúde e 107 

bem estar da população. 108 

______________________________________________________________________________ 109 

6) Sr. Carlos Aymar perguntou se na mudança de gestão, a central de regulação estará sujeita a 110 

mudança, isto é, algum outro município poderá interferir ou pleitear a coordenação? 111 

______________________________________________________________________________ 112 

6.1) Sr. André respondeu que não, disse que foi pactuado junto ao colegiado e para haver 113 

mudança terá que haver repactuação. Salientou que UPA é peculiar de cada região e que o 114 

SAMU é regionalizado com central de regulação no município de São Sebastião, questão 115 

pactuada entre as quatro cidades. 116 

______________________________________________________________________________ 117 

7) Sr. André informou que foi criado um Comitê Gestor atendendo a uma exigência para 118 

implantação do projeto. Esse Comitê terá atuação geral e tratará da elaboração do regimento 119 

interno, representatividade, paridade e todas as questões pertinentes ao funcionamento do 120 

SAMU. 121 

______________________________________________________________________________122 

8.) Dra. Sonia, representante do município de Ilhabela, informou que será providenciado 123 

treinamento especifico para os profissionais envolvidos com o serviço. 124 

______________________________________________________________________________ 125 

8.1) Sr. André ratificou o discurso da Dra. Sonia e salientou que seguirá as recomendações 126 

exigidas para implantação do serviço. Frisou que a apresentação está corrida, mas a implantação 127 

do serviço será pautada dentro de critérios adequados e levará aproximadamente um ano e dois 128 

meses para sua total efetivação. 129 

______________________________________________________________________________130 

Sr. Antonio Carlos colocou a apresentação dos projetos em votação, aprovados por 131 

unanimidade. 132 

______________________________________________________________________________ 133 

 134 

2) Assuntos Gerais:  135 

Decidido enviar para cópia da lista de presença, cópia do e-mail enviado aos Conselheiros 136 

convidando-os para reunião extraordinária, pauta do dia para a aprovação dos referidos projetos 137 

e cópia da ata após assinatura dos membros conselheiros. 138 

______________________________________________________________________________ 139 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 140 

presentes.  141 
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Secretariando:                               Sr. Antonio Carlos.                                         142 

São Sebastião, 20 de agosto de 2009. 143 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 144 

Antonio Carlos N. P. da Silva  Isilda Aparecida R. Giudice  

Aldo Pedro Conelian Junior  Elaine Cristina de Aguiar  

Marinézio Gomes  Maria Aparecida P. Piedade  

Sandra Mara P. P. dos Santos  Jefferson Klinke  

Ubirajara Nascimento  Luiz Roberto dos Santos  

Carlos Cipullo Aymar  Viviane Moura Snodgrass  

Márcia de Souza Guimarães  Acácio Valdemiro da Luz  

Mônico Santos Silva  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  145 
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