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ATA DA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 21 de maio de 2010, às 16 horas, em segunda chamada. 3 

_____________________________________________________________________________ 4 

1-) Ordem do Dia: 5 

1- Apresentação do Relatório de Gestão Anual 2009; 6 

2- Assuntos Gerais.  7 

_____________________________________________________________________________ 8 

Sra. Maria Aparecida, Chefe da Divisão de Programas da Secretaria de Saúde, agradeceu a presença de 9 

todos e pediu desculpas por não ter enviado documento previamente para apreciação. Falou da 10 

necessidade da chamada da reunião extraordinária considerando o cumprimento do prazo estipulado pela 11 

DRS XVII de Taubaté. Iniciou a apresentação informando que o Relatório de Gestão que será apresentado 12 

corresponde ao ano de 2009 em cumprimento a Lei 8080/xx (Lei do SUS), 8142/xx, regulamentado pela 13 

portaria 3176 do Ministério a Saúde, sendo resultado das ações realizadas pela Secretaria da Saúde no 14 

ano de 2009. Informou que houve mudança na apresentação do Relatório e que para o próximo ano terá 15 

algumas mudanças e que já tentou fazer uma aproximação do modelo. Disse que é necessária a 16 

identificação administrativa da Secretaria da Saúde, bem como suas bases legais e organograma. Como 17 

novidade do novo sistema, consta dados referentes ao COMUS, composição atual, Lei de criação, decreto 18 

da composição, números de reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas, temas abordados, resoluções 19 

emitidas e Conferencias realizadas, bem como a apresentação e aprovação do Termo de compromisso de 20 

gestão e Plano Municipal de Saúde pelo Conselho. Informou que o Fundo Municipal de Saúde, atualmente 21 

tem CNPJ próprio. A seguir discorreu sobre a apresentação na integra do Relatório de Gestão. Durante a 22 

apresentação foram realizados esclarecimentos às dúvidas apresentadas pelos presentes. Destacou que o 23 

município de São Sebastião, como outros municípios brasileiros, aponta uma queda da fecundidade e vem 24 

diminuindo a mortalidade infantil  e aumentando a expectativa de vida da população, salientou que o 25 

índice apresentado corresponde ao da Suíça. Disse que este é o reflexo do trabalho da Secretaria da 26 

Saúde com investimentos das ações do PSF, CIAMA, Comitê de Mortalidade Infantil, Planejamento 27 

familiar, isto é, diversas ações voltadas para mudar os indicadores de saúde. Explicou que os indicadores 28 

sinalizam a qualidade do serviço que está sendo oferecida à população. Informou que o Município formou 29 

no ano passado, o Comitê de Vigilância à Violência – o COMVIV, mesmo não sendo escolhido como 30 

prioritário pelo Ministério da Saúde, com treinamento oferecido para os funcionários do Pronto Socorro e 31 

Pronto Atendimento. A partir desse momento, perceberam um aumento de notificações de violências. 32 

Quanto ao tratamento realizado fora do município, com longas distancias, a Secretaria está estudando 33 

estratégias para o custeio de estadias. Durante a informação sobre o número de leitos divididos por 34 

especialidade no hospital, Sra. Dirceia perguntou se o setor de Regulação é responsável pelo controle da 35 

dieta enteral. Sra. Cidinha informou que casos hospitalares são custeados pelo próprio hospital, porém os 36 

casos de dieta enteral do usuário domiciliar são acompanhados pelo serviço Social e tem mais de 11 37 

pessoas cadastradas. Sra. Lidiomar informou que no próximo mês será iniciado o processo de licitações e 38 

muitos problemas serão sanados. Em seguida apresentou o quadro de produção ambulatorial de 39 

procedimentos. Sra. Cibele perguntou se os números apresentados incluem o que produzido pelo Instituto 40 

Sollus, respondido que sim, explicou que a compilação dos dados é geral e englobam todos os 41 

procedimentos realizados referente às ações básicas, inclusive as dos Institutos ACQUA e SOLLUS. Em 42 

relação ao número de consultas/procedimentos Clínicos realizados, Dr. Marcos salientou que este índice, é 43 

um dos maiores números registrados no Estado de São Paulo. Explicou que esses indicadores 44 

demonstram que o município tem uma ótima qualidade de atendimento ou que as consultas estão sendo 45 

repetidas por não serem eficientes. Disse que essa questão precisa ser avaliada. Sr. Douglas perguntou 46 

qual seria o caminho para atendimento de um cidadão que possui convênio médico. Dr. Marcos respondeu 47 

que não acha correto que o Pronto Socorro tenha duas portas de entrada para atendimento, disse que o 48 

mais sensato seria o investimento por parte das empresas em aumentar o número de conveniados. 49 

Considerou que a grande demanda de atendimento no Pronto Socorro decorre de questões ambulatoriais, 50 

que deveriam ser absorvidas pelo Programa de Saúde da Família – PSF. Em seguida, destacou o ótimo 51 
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serviço desenvolvido pela equipe de bucomaxilo, disse que o serviço atua como referência para região do 52 

Vale. Dando continuidade, Sra. Cidinha discorreu sobre os programas existentes na rede. Sra. Maria 53 

Evelina sugeriu que as receitas médicas de uso contínuo, tenham renovação automática. Sra. Lidiomar 54 

falou das dificuldades existentes, considerando que o sistema não é informatizado, mas que estudo para 55 

implantação já é cogitado. O Sr. Douglas perguntou se os valores apresentados eram todos gastos com a 56 

saúde. O Sr. André explicou que o 1° quadro se refere à captação dos recursos e os demais demonstram o 57 

percentual destinado á saúde e sua aplicação. Quanto à Ouvidoria, a Srª. Cidinha informou que todos os 58 

atendimentos são apurados e encaminhamentos são realizados. Entre os problemas existentes 59 

enfrentados pelo setor de Pessoal, citou a disparidade salarial entre funcionários da rede e funcionários 60 

contratados pelos parceiros, disse que essa situação gera desconforto aos funcionários. Com relação à 61 

informação sobre o exame do pezinho, Sra. Lidiomar enfatizou que as crianças nascidas de parto normal, 62 

onde a permanência da mãe no hospital é menor, a realização do exame do pezinho fica prejudicada. Sra. 63 

Cibele e Sr. Douglas sugeriram acionar o PSF para uma atenção especial às mães de parto normal, 64 

objetivando a realização do exame no prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Dando continuidade, 65 

Sra. Cidinha informou que alguns indicadores sofreram impacto devido às transições administrativas 66 

ocorridas no Município. Por último, efetuou a leitura da conclusão do referido relatório e em seguida 67 

salientou a importância em apresentar ao COMUS, bem como sua aprovação, disse que isso demonstra 68 

transparência e compromisso da Secretaria para atenção básica. Informação ratificada pela Sra. Ana 69 

Cristina que considerou que este documento, também norteia as ações do Conselho. Ficou pactuado em 70 

Plenária que o Relatório apresentado será enviado aos Conselheiros por e-mail que poderão se manifestar 71 
quanto às possíveis sugestões. Sra. Ana Cristina colocou em votação o Relatório de Gestão Anual 72 

2009, aprovado por unanimidade.  73 

_____________________________ 74 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 75 

presentes. 76 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 77 

COMUS).  78 

São Sebastião, 21 de maio de 2010. 79 
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