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ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e oito, às 16:20 horas, na sede da Secretaria Municipal 3 

de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, em segunda chamada, 4 

na presença dos membros que assinam esta Ata e a lista de presença, para analisar e discutir a 5 

seguinte pauta: 1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PRÓ SAÚDE; 2) 6 

ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião, a Sra. Ana Cristina disponibilizou publicações 7 

recebidas pelo Comus. Passando ao expediente do dia, foram lidos os seguintes documentos: 8 

Memo 0287/2008 – justificativa ausência da conselheira Genoveva Pons Garcia na reunião do 9 

dia 11/03; solicitação de desligamento do conselheiro João Batista Fernandes Filho – 10 

representante dos usuários dos CGU’s; e-mail enviado pela conselheira Vera Márcia Capovilla, 11 

solicitando seu desligamento do Comus; fax enviado pela Secretaria de Estado da Saúde, em 12 

resposta ao Ofício Comus nº 18/2007, comunicando que a questão da substituição dos membros 13 

da SES neste Comus será discutida na reunião do Conselho Estadual de Saúde do dia 18/04/08; 14 

ata da 114ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a pauta: 1) 15 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PRÓ SAÚDE: Sr. Anthony, Diretor 16 

Geral da Pró Saúde em São Sebastião, fez apresentação da equipe que atua no Município e 17 

explanou as atividades realizadas, em especial até o fechamento do 1º quadrimestre do contrato 18 

de gestão. Informou que a Pró Saúde tem como compromisso a melhoria da assistência por meio 19 

da reestruturação gerencial hospitalar. O Hospital de Clínicas de São Sebastião apresentava 20 

problemas como dimensionamento inadequado de pessoal, deficiências na cobertura de 21 

médicos, falhas de logística, falta de materiais e medicamentos essenciais, equipamentos 22 

sucateados, instalações insuficientes e inadequadas, entre outros. Considerando que a 23 

Organização Social assumiu os trabalhos praticamente em período de temporada de verão, foi 24 

dada prioridade a algumas áreas, em especial a de suprimentos, humanização no atendimento, 25 

cobertura médica no Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de Boiçucanga e pesquisa de 26 

opinião pública. Paralelamente, foram desenvolvidas outras ações: inserção da central de 27 

compras; renegociação com fornecedor de oxigênio medicinal; aquisição de alguns 28 

equipamentos e aluguel de outros; novas contratações, remanejamentos e dispensas de 29 

colaboradores; implantação de pré-atendimento; integração dos serviços de enfermagem, 30 

assistência social e administração, com foco no paciente; aumento do valor do plantão de 12 31 

horas, de R$ 450,00 para R$ 600,00; aumento do número de plantões, de 270 para 360 por mês; 32 

negociações com o Corpo Clínico para adequação da assistência prestada e criação do SAP – 33 

Serviço de Assistência ao Paciente, com perceptível melhora da opinião pública. Existe projeto 34 

para aquisição de PABX e acessórios de telefonia, inclusive um telefone 0800 para Ouvidoria; 35 

dimensionamento da rede de vácuo, oxigênio medicinal e ar comprimido; climatização dos 36 

serviços essenciais; serviço de chamadas em todos os leitos, aquisição de equipamentos fixos e 37 

portáteis e construções e reformas conforme RDC50; instalação de sala para pequenos 38 

procedimentos, aumento do número de atendimentos, introdução de novos protocolos, 39 

comissões médicas - de óbito e prontuário; informatização e prontuário eletrônico e projeto de 40 

acreditação hospitalar. A Pró Saúde está em negociação com convênios, mas que depende de 41 

investimentos na estrutura física, inclusive por algumas exigências da ANS. Sra. Ana Cristina 42 

indagou sobre a falta de médicos, sobretudo no PA Boiçucanga. Sr. Flaviano disse que existe 43 

certa dificuldade para encontrar profissionais para trabalhar no Município, mas que em breve 44 
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virão mais cinco profissionais para se instalarem na cidade, por meio de contrato com pessoa 45 

jurídica. Informou que os profissionais que já atuam não quiseram formalizar o contrato até o 46 

momento, visto que pedem a garantia de que em caso da Pró Saúde rescindir o contrato com a 47 

Prefeitura, terão mantidos os trabalhos, o que é inviável. Ponderou que o critério para 48 

manutenção dos contratos é a condição técnica, com qualidades requeridas, enquanto a Pró 49 

Saúde mantiver o contrato de gestão com a Municipalidade. Dr. Marcos disse que concorda com 50 

o posicionamento da Pró Saúde, exceto da cláusula que vincula o pagamento dos profissionais 51 

ao pagamento da Prefeitura à Pró Saúde, pois não existe relação direta da Prefeitura com o 52 

profissional, o que gera insegurança àqueles. Dr. Guilherme informou que a Prefeitura está 53 

pagando dívidas deixadas pela Irmandade, o que demonstra a intenção de se resolver a situação 54 

encontrada quando da intervenção municipal. Disse que deve haver o compromisso também dos 55 

profissionais com o novo modelo de gestão, para avanços na área da saúde. Dr. Ubirajara disse 56 

que o Sr. Prefeito vem cumprindo o seu compromisso de recuperar a credibilidade do HCSS, e 57 

que o pagamento das dívidas atrasadas é um grande passo para isso. Que apesar da Irmandade 58 

estar afastada, está acompanhando todas as atividades em curso. Sra. Ana Cristina disse que o 59 

Comus está desempenhando seu papel, sempre em parceria, mas nunca com conivência. Sr. 60 

Flaviano respondeu que o Comus tem papel fundamental no desenvolvimento do sistema de 61 

saúde. Dr. Guilherme agradeceu a participação de todos nesse intento. 2) ASSUNTOS GERAIS: 62 

Dr. Guilherme informou que brevemente o Município terá a disposição, Unidade de Quimioterapia 63 

no HCSS, o que reduzirá significativamente o desgaste sofrido pelos pacientes que são levados 64 

a outros municípios; disse também que o Município foi contemplado com projeto em parceria com 65 

a USP, chamado Telemedicina, tecnologia inovadora para atendimentos especializados na área 66 

de medicina, odontologia e enfermagem, que permitirá por exemplo, a análise de exames por 67 

profissionais da Universidade, em tempo real; foi agendada reunião extraordinária para o dia 22 68 

de abril, às 16:00 horas, para tratar da seguinte pauta: 1) Prestação de contas do 1º 69 

trimestre/2008; 2) Plano de Ações em Vigilância Sanitária para 2008; 3) Apresentação do Plano 70 

de Contingência da Dengue e 4) Apresentação do Relatório de Gestão de 2007. Nada mais 71 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após aprovação, 72 

será assinada pelos presentes. São Sebastião, 08 de abril de 2008.  Secretária:         Silvia 73 

Galhardo Baszynski. 74 
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