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ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de setembro de 2011, às 16h20 m, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os Ofícios Recebidos e Enviados, e-5 

mails Enviados e Recebidos, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  6 

B) Leitura da ata da 155ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. 7 

Ordem do Dia: 8 

Constatado a falta de quorum em primeira chamada, Sra. Ana Cristina propôs a inversão da 9 

pauta, adiantou o 3º item de pauta.  10 

1- Apresentação dos Indicadores do Hospital, Pronto Atendimento Central e de 11 

Boiçucanga: 12 

2- Direcionamentos Administrativos do COMUS; 13 

3- Assuntos Gerais: 14 

3.1- Alteração na representatividade do Corpo Clínico à Composição COMUS; 15 

3.2- Exclusão da Aldeia Indígena da composição do COMUS; 16 

3.3- Aprovação do Relatório da V conferencia de Saúde. 17 

________________________________________ 18 

1- Assuntos Gerais: 19 

1.1 – Alteração na representatividade do Corpo Clínico à Composição COMUS: Sra. Ana 20 

Cristina informou que a Dra. Maria Guilhermina Tavolaro ocupará a titularidade e o Dr. Carlos 21 

Mello de Capitani ficará como suplente. 22 

1.2- Exclusão da Aldeia Indígena da Composição do COMUS: Sra. Ana Cristina informou que 23 

não houve comparecimento dos representantes da Aldeia em nenhuma reunião depois de seu 24 

ingresso oficial à composição do COMUS. Disse que segundo o Regimento Interno do COMUS, 25 

artigo 11, a Aldeia Indígena fica excluída da composição do COMUS, considerando o fato de não 26 

comparecerem às reuniões e não justificarem suas ausências. Tal fato será denunciado 27 

publicamente. Aprovada pela plenária, por unanimidade, a exclusão da Aldeia Indígena do 28 

COMUS. 29 

1.3- Aprovação do Relatório da V conferencia de Saúde: Colocado em votação, aprovado por 30 

unanimidade. 31 

2- Apresentação dos Indicadores do HCSS, Pronto Atendimento Central e de Boiçucanga: 32 

Sr. Márcio Tenório, interventor do Hospital de São Sebastião, informou que apresentarão a 33 

produção e os indicadores do complexo hospitalar com exceção da parte financeira e 34 

orçamentária. Explicou que a Comissão de finanças efetuou alguns questionamentos e não 35 

tiveram tempo hábil para esclarecê-los, disse que esses dados serão apresentados numa 36 

próxima oportunidade. Agradeceu a presença da equipe de coordenadores e destacou a 37 

presença do Dr. Paulo Jorge, coordenador médico do Hospital. Em seguida disponibilizou uma 38 

cópia do Plano Estatístico 2011 ao COMUS e passou a palavra ao Coordenador de Serviços 39 

Médicos e Estatísticos das Unidades do Complexo Hospitalar. Sr. Hamilton informou que 40 

apresentará o Plano Estatístico referente ao 1º semestre de 2011, o qual consta toda produção 41 

do Hospital de Clínicas, PA Central e de Boiçucanga. Em seguida apresentou o 1º Bloco dos 42 

Indicadores referente ao número de leitos por especialidade, internações por unidade, convênio, 43 

município e faixa etária, óbitos por especialidade e faixa etária. No 2º Bloco, apresentou o 44 

percentual de cirurgias por porte, categoria e convênio, parto por tipo e convênio. O 3º Bloco 45 

abordou a produção central de material esterilizado. Já o 4º Bloco abrangeu o número de 46 

consultas do PA – HCSS por especialidade, convênio e município, urgência e emergência no 47 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata 156ª 13-09-11- Apres. indicadores HCSS - Aprov. Rel.5ª conf. Saúde- Exclus. Aldeia Indigena– Pág. 2 de 4. 

Pronto Socorro Central e PA de Boiçucanga . Detalhou o número de consultas por clínica 48 

médica, pediátrica, ginecologia, ortopedia, outras especialidades, buco maxilo, anestesiologia e 49 

por município. No 5º Bloco foi apresentado o número de visitas à paciente internado no HCSS e 50 

PSC. O 6º Bloco abrangeu o número total de procedimentos realizados pelo Laboratório Itapema 51 

ao HCSS, PA Central e de Boiçucanga, ambulatórios e outros. O 7º e último Bloco apresentou os 52 

serviços de manutenção predial, patrimonial, unidade de processamento de roupas, serviço de 53 

nutrição e dietética e serviço de higienização. Concluindo, informou que a fonte apresentada é do 54 

Sistema Wareline Sistema de Gestão Hospitalar. Sra. Ana Cristina agradeceu a presença do Sr. 55 

Hamilton e disponibilizou o momento para esclarecimentos e dúvidas da plenária. Sr. Douglas 56 

perguntou quais as conclusões que a Secretaria da Saúde infere desses números apresentados, 57 

objetivando mudança política para um salto qualitativo de ações ou a apresentação encerra- se 58 

por si mesma. Dr. Aldo explicou que os indicadores apresentados são utilizados para aplicação 59 

de investimentos nas políticas públicas de saúde. Sr. Douglas considerou o grande volume de 60 

trabalho absorvido pela lavanderia em atendimento as diversas unidades do Hospital, considerou 61 

também o valor dos recursos empregados para suprir essas despesas, por último sugeriu uma 62 

avaliação quanto à possibilidade de instalar uma lavanderia própria. Explicou que a observação 63 

da COFIN não é restritiva a terceirização, explicou que ela visa o ponto de vista econômico e se 64 

a terceirização se revelar mais econômica, obviamente deverá ser adotada. Sr. Márcio Tenório 65 

informou que quando assumiram a administração do Hospital buscavam uma ferramenta de 66 

gestão e por meio de um contrato com a Direção Regional de Saúde, parceria com o Hospital 67 

Samaritano e Projeto CEALAG, o Hospital aderiu ao Programa de Revitalização de Hospitais. 68 

Disse que a partir dessa melhoria de gestão começaram a trabalhar esses indicadores com 69 

apreciação do COMUS. Falou da inserção do colegiado de médicos com realização de reunião 70 

quinzenal do corpo clínico e Administração, objetivando trabalhar os indicadores. Falou também 71 

da inserção da Comissão de Padronização de Medicamentos, acompanhada pela farmacêutica 72 

Dra. Elaine, objetivando gerar uma economia de 30%, com reversão voltada para os 73 

investimentos. Quanto à lavanderia, apresentou a Sra. Sandra de Moraes Sartori como 74 

responsável pela Unidade de Processamento de Roupas – UPR e explicou que o serviço foi 75 

terceirizado devido à falta de condição dos equipamentos encontrados quando assumiram a 76 

administração do hospital.  Informou que já existe um projeto para lavanderia, protocolado no 77 

ministério da Saúde para análise e futura implantação. Salientou que toda aquisição de 78 

equipamentos seguiu as orientações médicas quanto às prioridades e que adquiriam o carrinho 79 

de anestesia e autoclave com entrega na semana passada. Disse que hoje receberam um total 80 

de R$ 120.000,00 em equipamentos, entre eles, oxímetro de pulso, maca transfer, carro maca, 81 

poltrona do papai, bisturi eletrônico e outros. Em seguida, informou que no dia 30/09/11 será 82 

realizada uma oficina de trabalho para participação dos funcionários do hospital, local a ser 83 

definido. Sr. Carlos Aymar propôs que o próximo relatório estatístico a ser apresentado deverá 84 

estar melhor articulado para entendimento e percepção do leigo. Sr. Márcio Tenório 85 

questionado pela Sra. Silvia sobre aquisição de maca especial para manuseio de pacientes, 86 

informou que existe uma programação para aquisição de equipamentos e as reivindicações e 87 

sugestões apresentadas serão estudadas em suas prioridades. Ainda questionado pela Sra. 88 

Silvia Galhardo sobre quais são as comissões, além das citadas acima, quais estão atuantes, 89 

passou a palavra a Enfermeira Maria do Carmo que elencou as seguintes comissões: CCIH, 90 

Padronização de Medicamentos e Materiais, Óbitos, Avaliação de Prontuários, Ética de 91 

Enfermagem e Comitê de Mortalidade, que apesar de ser da Secretaria da Saúde atua dentro 92 

área hospitalar. Sr. Hamilton questionado pelo Senhor Puríssimo quanto à apresentação do 93 

número de óbitos cirúrgicos informou que a apresentação de hoje está disposta de forma macro 94 
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e que numa próxima oportunidade apresentarão de maneira subdividida, objetivando atender as 95 

reivindicações efetuadas pela plenária. Sr. Carlos Aymar considerou como falha do COMUS a 96 

inoperância da Comissão de Acompanhamento do Termo de Cooperação entre PMSS e 97 

Irmandade nas atividades realizadas pelo Complexo hospitalar. Sra. Dircéia manifestou 98 

preocupação com o número excessivo de atendimento realizado pelo hospital, atribuiu o fato 99 

como falha dos ESFs. Dr. Aldo lembrou que houve déficit de médicos nas unidades dos ESFs, 100 

porém salientou que não é problema exclusivo do município de São Sebastião. Salientou que a 101 

Atenção Básica é a prioridade do município e o déficit médico está sendo sanado. Dr. Barboni 102 

esclareceu a Sra. Dircéia que a apresentação dos dados estatísticos deve ser comparada com o 103 

plano de trabalho do complexo hospitalar e não com as ações dos ESFs.  Sr. Márcio Tenório 104 

informou que receberam um feed back da Fundação Fiocruz parabenizando a equipe de trabalho 105 

da maternidade do município de São Sebastião. Por último, destacou o trabalho da equipe 106 

responsável pelo trabalho apresentado. Concluindo, Sr. Hamilton disponibilizou acessibilidade à 107 

Comissão de Acompanhamento da Cooperação Interinstitucional firmada entre PMSS e 108 

Irmandade no HCSS para acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos.  109 

3- Direcionamentos Administrativos do COMUS (espaço físico exclusivo, mobiliário, 110 

dotação orçamentária e processo eleitoral referente ao biênio 2011-20130):  111 

3.1- Sra. Ana Cristina passou a palavra ao Dr. Aldo que informou que o COMUS terá uma sala 112 

própria depois da mudança da equipe da dengue para outro prédio e, quanto à impressora, disse 113 

que ela ainda não foi patrimoniada e que esta situação não depende da Secretaria da Saúde e 114 

sim de tramites burocráticos do Ministério da Saúde que não enviou documentação referente à 115 

doação do equipamento, porém a Secretaria conseguiu efetuar o seu conserto. Sra. Ana 116 

Cristina informou que a discussão orçamentária do COMUS terá inicio na reunião da Comissão 117 

Executiva juntamente com a Comissão de Finanças com data definida para o dia 23-09-2011. 118 

Sra. Ana Maria, COMUS, reforçou o pedido para que as entidades com cadeira atual no COMUS 119 

manifestem seu interesse de participar do processo eleitoral para o biênio 2011-2013 em tempo 120 

hábil. Reforçou a solicitação para confirmação de presença ou justificativa de ausência, por e-121 

mail, objetivando facilitar a percepção prévia de quorum às reuniões do COMUS. Sra. Ana 122 

Cristina comentou o não atendimento ao oficio COMUS enviado à Secretaria da Fazenda, 123 

solicitando a apresentação dos processos contábeis das requisições de medicamentos e 124 

correlatos realizadas no período de janeiro a julho de 2011. Sra. Silvia Galhardo solicitou ao Dr. 125 

Aldo a volta da enfermeira Alana para Unidade de Saúde do Pontal da Cruz, disse que ela foi 126 

transferida para o bairro do Itatinga. Justificou sua solicitação no ótimo trabalho desenvolvido 127 

pela funcionária e vínculo estabelecido com a comunidade do bairro. Dr. Aldo disse que 128 

conversará pessoalmente com a funcionária e se for possível, o seu retorno será providenciado, 129 

considerando que não existe nada que desabone o seu trabalho. Questionado sobre a carga 130 

horária e falta de médicos nas unidades de saúde, informou que a falta de médicos diminuiu, 131 

restando apenas três unidades carentes de profissionais e quanto à carga horária, disse que 132 

quando não for possível o exercício de 40 horas semanais, será executado o exercício de 20 133 

horas. Sra. Cidinha, SESAU, informou que diante da dificuldade de contratação do profissional 134 

médico em todo país, o Ministério da Saúde, por meio de lei, autorizou a contratação de médico 135 

para carga horária de 20 horas. Dr. Aldo questionado pela Sra. Rita de Cássia Simioni sobre 136 

qual unidade de saúde o Dr. Léo está prestando atendimento informou que ele faz cobertura em 137 

Juquehy. Sra. Ana Cristina comentou que esteve hoje em reunião com o promotor da Comarca 138 

de São Sebastião, acompanhada pela Conselheira Márcia, participando da oitiva do COMUSSS. 139 

Informou que o juiz abriu dois inquéritos, um referente às denúncias efetuadas pelo COMUS e o 140 

outro referente às denúncias dos munícipes. Sra. Márcia apresentou modelos de logotipo do 141 
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COMUSSS para apreciação e sugestão da plenária, com possível escolha e votação para 142 

próxima plenária. Por último, Sra. Ana Cristina comentou o recebimento do oficio enviado pelo 143 

interventor Márcio Tenório ao COMUS referente ao envio da cópia do relatório parcial da 144 

Inspeção da Vigilância Sanitária Estadual, realizada nas dependências do Hospital de Clinicas de 145 

São Sebastião, no dia 18/08/2011 – Oficio 480/2011 – GVS XXVIII – Denúncia HCSS. Por último 146 

efetuou a leitura da conclusão do referido relatório. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 147 

presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 148 

Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos, responsável Administrativa do COMUS e presidida 149 

pela Sra. Ana Cristina R. Soares.      São Sebastião, 13 de setembro de 2011. 150 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 151 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  152 
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