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ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 14 de setembro de 2010, às 16 horas, em segunda chamada. 3 

________________________ 4 

 5 

Expediente – Leitura dos documentos: 6 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails 7 

recebidos, ofícios enviados, e-mails enviados, resoluções COMUS, bem como 8 

correspondência geral destinada ao COMUS.  9 

 10 

B) Leitura das atas: 143ª ordinária e 95ª extraordinária, aprovadas por unanimidade. 11 

____________________________ 12 

Ordem do Dia: 13 

 14 

1- Apresentação do Projeto de Ações da Equipe de Humanização – HCSS;                   15 

2- Implantação do SAMU- novos esclarecimentos; 16 

3- Aprovação do Regimento Interno do COMUS; 17 

4- Assuntos Gerais: 18 

• Agendar reunião com o Instituto Acqua; 19 

• Criar comissão organizadora do processo eleitoral dos CGU’s. 20 

______________________________________________________________________________ 21 

Dr. Antonio deu inicio a reunião solicitando inversão da pauta, após aprovação da plenária, 22 

adiantou os dois últimos itens da pauta. Em seguida, informou o recebimento do e-mail enviado 23 

pelo Instituto ACQUA ao COMUS, solicitando reunião para o mês de novembro. Alguns 24 

conselheiros se manifestaram contra o agendamento, por considerá-lo muito longo. Dr. Elias se 25 

comprometeu em conversar com a Sra. Mariana - ACQUA para antecipar a apresentação dos 26 

trabalhos e, caso não seja possível, a data da reunião será o dia 09 de novembro.  27 

_______________________ 28 

1-) Eleição de representantes para compor a Comissão Organizadora do Processo eleitoral 29 

dos CGU’s: 30 

A plenária aprovou, por unanimidade, a seguinte formação: 31 

Representantes do segmento Usuários: Sra. Márcia de Souza G. Ferreira e Sra. Angela Maria 32 

da Silva. 33 

Representante do segmento Trabalhadores: Dr. Elias Cecílio Neto. 34 

Representante do segmento Governo: Sra. Solange Cristina C. Toledo. 35 

________________________________ 36 

2-) Aprovação do Regimento Interno do COMUS:  37 

Dr. Antonio lembrou que a minuta do Regimento foi enviada por e-mail para apreciação dos 38 

conselheiros objetivando possíveis correções e/ou sugestões. Sendo assim, o Sr. Juvenal, 39 

representante do CGU de Boiçucanga enviou as seguintes sugestões e correções: 1ª) No artigo 40 

13, ele sugeriu que as justificativas de ausências fossem assinadas com firma reconhecida pela 41 

entidade. Sugestão não aprovada pela plenária.  2ª) No artigo 30, sugestão para inclusão do 42 

item V, criação para um espaço de tempo para propostas e requerimentos específicos dos 43 

CGU’s. Sugestão aprovada pela plenária por unanimidade. 3ª) No artigo 43, sugestão de 44 

correção ortográfica. Correção efetuada. Esgotados todos os esclarecimentos, Dr. Antonio 45 

colocou o Regimento Interno em votação, aprovado pela plenária por unanimidade, com as 46 

devidas correções e alterações acima expostas. 47 
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_____________________________ 48 

 49 

3-) Apresentação do Projeto de Ações da Equipe de Humanização do Hospital de Clinicas 50 

de São Sebastião: 51 

Dr. Antonio informou que esse Projeto consta do Plano Municipal de Saúde, porém não estava 52 

funcionando de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde. A seguir, Dr. Herbert Thomas 53 

Luckmann, psicólogo, funcionário do hospital, atuante no setor de quimioterapia e administrador 54 

da Equipe de Humanização iniciou a apresentação discorrendo sobre a importância da 55 

aprovação do Projeto pelo Conselho de acordo com o que preconiza o Programa Nacional de 56 

Humanização. Explicou que seguem toda programação necessária para a implantação do 57 

Programa de Humanização dentro do hospital e esta apresentação de hoje faz parte da etapa de 58 

validação do projeto. Enfatizou a importância de valores que devem ser agregados a implantação 59 

de qualquer projeto – com destaque para valorização humana nas diversas áreas do complexo 60 

hospitalar. Informou que a equipe é composta por três psicólogos que atuam no atendimento, 61 

aconselhamento e acolhimento psicológico para todos os leitos, seja em apartamentos ou 62 

enfermarias, por intermédio de visitas hospitalares diárias. Explicou que esse tipo de atendimento 63 

gera um "feed back' muito importante na fomentação de novas propostas e ações. A seguir, 64 

apresentou as 4 esferas de ações envolvidas na implantação do projeto: Atendimento, 65 

Aconselhamento e Acolhimento Psicológicos, Programa Nacional de Humanização (PNH); 66 

Treinamentos específicos, conforme demanda e Práticas de entrosamento. Salientou que o 67 

atendimento psicológico ocorre em todas as esferas citadas. Em Seguida apresentou a equipe de 68 

psicólogos do projeto, Dra. Elizabeth Alves dos Santos, Dra. Marilia Ribeiro Alves e Dr. Herbert 69 

Thomas Luckmann. Explicou que o trabalho da equipe de psicólogos também está disponível aos 70 

colaboradores, recursos humanos e aos gestores.  Explicou que a definição apresentada pelo 71 

Plano Nacional de Humanização objetiva sensibilizar os colaboradores do serviço de saúde a 72 

uma visão diferenciada dentro do SUS, contribuindo para a valorização de diferentes sujeitos 73 

implicados no processo de produção de saúde, usuários, trabalhadores e gestores, objetivando 74 

promover a consciência do trabalho desenvolvido, bem como o direito de voz e participação no 75 

espaço de construção das práticas desenvolvidas dentro do hospital. Salientou que o trabalho 76 

desenvolvido pela equipe de humanização junto ao cliente do hospital objetiva a criação de 77 

trabalhos corretivos e perspectivas de trabalho direcionadas. Disse que a equipe colabora para a 78 

criação de novas idéias e ações.  Destacou o trabalho de outras equipes de trabalho agregadas a 79 

equipe de humanização, citou como exemplo a equipe técnica, administrada pela Enfermeira 80 

Maria do Carmo. Disse que seguem oficialmente todas as exigências preconizadas para a 81 

implantação do programa de humanização dentro do hospital. Informou que existe um contato 82 

efetivo com a DRS de Taubaté para desenvolvimento do programa. Quanto às equipes de 83 

treinamentos e grupos internos de trabalhos estão sendo incentivados a trazerem suas idéias e 84 

participação dentro do espaço de construção das praticas que são realizadas dentro do hospital. 85 

Em seguida explicou que existem dois treinamentos, um para clientes e outro para funcionários. 86 

Os treinamentos específicos foram iniciados de acordo com a demanda e os atendimentos são 87 

direcionados de acordo com as necessidades tidas como prioritárias. Disse que já estão na 88 

formação da 4ª turma, abrangendo aproximadamente 60 pessoas. Apresentou alguns exemplos 89 

de práticas de entrosamento e humanização com a equipe de funcionários do hospital (ex: 90 

retomada de aniversariantes do mês). Destacou o grau de satisfação e disse que é notória a 91 

necessidade desses profissionais quanto ao apoio da equipe de humanização. Discorreu sobre a 92 

inserção legal do Programa Nacional de Humanização e apresentou as ações necessárias para 93 

implantação do projeto dentro do complexo hospitalar. Em seguida apresentou a hierarquia atual 94 
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que o município se encontra. Disse que a aprovação do projeto dentro da administração do 95 

complexo hospitalar, a constituição do grupo interno de trabalho, propostas de ações a serem 96 

desenvolvidas, apresentação e aprovação do COMUS, bem como o compromisso com a 97 

Assessoria de comunicação e Tutorias de Educação Permanente de Taubaté fazem parte das 98 

ações exigidas para implantação e que já estão sendo cumpridas rigorosamente. Dr. Ubirajara 99 

comentou o contato que a equipe de humanização está fazendo com rede de saúde publica, 100 

inclusive com a equipe de saúde mental para o serviço de referencia e contra referencia, no qual 101 

já fazem parte do fluxograma. Dando continuidade, Dr. Herbert destacou a importância desta 102 

integração com todos os serviços de saúde e fez um resumo ilustrativo com fotos, apresentando 103 

o trabalho realizado pela equipe e discorreu sobre os resultados obtidos até o presente momento. 104 

Por último, efetuou a leitura de uma frase otimista, agradeceu a atenção dos presentes e 105 

disponibilizou o momento para esclarecimentos. Colocado em votação, aprovado pela 106 

plenária por unanimidade, com as devidas correções e alterações acima expostas 107 

_________________________________ 108 

4-) Esclarecimentos sobre a implantação do SAMU, conforme definido em plenária 109 

extraordinária do COMUS: 110 

4.1) Dr. Antonio Carlos lembrou que a implantação do SAMU já foi aprovada pelo conselho em 111 

plenária anterior, em seguida solicitou ao Sr. André que seja esclarecida qual é a necessidade 112 

atual sobre a Implantação do SAMU.  113 

4.2)Sr. André Leandro, Coordenador Geral do CACEM, informou que a implantação do Projeto 114 

do SAMU está em fase final. Lembrou que o SAMU é regional – Litoral Norte e o município de 115 

São Sebastião foi escolhido pelo litoral como município sede, considerando já desenvolver um 116 

trabalho em serviço pré hospitalar. Explicou que foi explicado claramente no momento da 117 

aprovação da implantação do projeto em agosto de 2009, que cada município é responsável pela 118 

sua contratação de pessoal e pelo seu recebimento de recurso contrapartida. Informou que São 119 

Sebastião está na fase de término da capacitação e inicio da contratação de recursos humanos. 120 

Explicou que ainda não iniciaram a capacitação de médicos e enfermeiros porque estes ainda 121 

não foram contratados. Disse que a reunião de hoje, especificamente, abordará explicações 122 

referentes às propostas de contratação desses profissionais que farão parte da equipe do SAMU. 123 

Quanto à capacitação dos motoristas e auxiliares de enfermagem do serviço de suporte básico já 124 

foi realizada e a grade curricular dessa capacitação foi apresentada ao departamento de 125 

treinamento no Ministério da Saúde, cumprindo toda exigência determinada para implantação do 126 

serviço. Em relação à liberação da ambulância, explicou que todo projeto do SAMU há uma 127 

liberação antecipada das viaturas. No caso de São Sebastião a liberação se deu depois da 128 

aprovação do local e planta física da Central de Regulação, com a titularidade da área em nome 129 

da Prefeitura. Em seguida houve o processo de aquisição dos uniformes e inicio da capacitação 130 

dos profissionais dos outros municípios. A partir destes procedimentos, o Ministério informou que 131 

devido ao período eleitoral, o recurso de investimento para construção da central de regulação 132 

não pode ser liberado, porém considerando a importância da implantação do serviço na região 133 

com a chegada da temporada, tanto o município quanto o Ministério vêem a necessidade da 134 

implantação do serviço. Quanto aos certificados de capacitação realizados pela equipe técnica 135 

da Secretaria da Saúde, informou que foram reconhecidos pelo Gestor Público e aprovados pelo 136 

Ministério da Saúde. Informou que o Dr. Léo não pode comparecer devido a um telefonema e fez 137 

contato com nove médicos e de posse de seus currículos, enviou-os ao Ministério para 138 

providencias quanto à capacitação para médicos reguladores on-line junto ao Ministério e 139 

Instituto Osvaldo Cruz, com término previsto para 1ª quinzena de outubro. Quanto às obras 140 

necessárias, pinturas e colocação de placas, colocação de cobertura de ambulâncias, já estão 141 
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autorizadas pela prefeitura, inclusive uma adaptação na Costa Sul de uma área destinada para 142 

unidade de suporte avançado e básico. Em reunião com Dr. Aldo, Dr. Antonio, Dr. Barboni e Sr. 143 

Márcio Tenório, chegaram à conclusão que terão de agregar dois serviços e transformar o 144 

CACEM em SAMU. Nessa reunião ficou acertado que, como a necessidade do serviço, o valor 145 

do recurso e contratação desses recursos pela Irmandade não excederiam o convenio atual de 146 

R$ 2.300.000,00, não seria necessário o envio de projeto de lei para a Câmara.  Explicou que 147 

todo custeio estaria dentro desse valor citado que durante o período de dois meses (período 148 

eleitoral) seria custeado pelo município até a liberação retroativa do Ministério da Saúde. 149 

Explicou que os 107.000,00 utilizados para a contratação dos novos profissionais que 150 

transformarão o CACEM em SAMU será a contrapartida do Ministério. Em seguida apresentou a 151 

fundamentação legal da proposta da implantação do SAMU, objetivando o entendimento da 152 

regionalização do SAMU e informou que o projeto atenderá uma população fixa de 153 

256.860.000,00 habitantes, lembrando que esta população dentro da sazonalidade, segundo 154 

informação da Policia Federal chegou a 1.000.000,00 de habitantes. Apresentou os seguintes 155 

objetivos, considerar o nível pré hospitalar móvel na área de urgência e atendimento precoce a 156 

vitima após ocorrer o agravo a saúde, objetivando menor tempo resposta ao agravo a saúde, 157 

seja traumático, clinico ou psiquiátrico. Quanto aos objetivos específicos, delimitamos a 158 

implantação do SAMU no que diz respeito ao município de São Sebastião, englobarão uma área 159 

de abrangência 403 mil quilômetros quadrados e uma população de 73.629 habitantes (segundo 160 

dados do IBGE). Quanto à operacionalização, informou que receberão R$ 100.000,00 para 161 

construção da Central de Regulação, no bairro da Enseada, com contrapartida do município 162 

mínima porque aproveitarão a estrutura física atual.  Em seguida apresentou descrição detalhada 163 

do recurso empregado para realização da obra e disposição das ambulâncias por região. 164 

4.3)Sr. André questionado pela Sra. Célia em relação aos salários da classe médica apresentou 165 

o demonstrativo gráfico com identificação salarial por classe profissional, carga horária e turno de 166 

trabalho.  167 

4.4) Sra. Célia considera importante a implantação do serviço em pauta, porém teme a 168 

desassistência em outros serviços prioritários, citou a falta de medicação de uso continuo. 169 

4.5) Dr. Aldo Lembrou a burocracia na questão da compra de medicamentos, bem como a 170 

dificuldade de planejamento deste, considerando que São Sebastião atende uma demanda de 171 

outros municípios resultando em 30% dos atendimentos realizados no município, inclusive na 172 

dispensação de medicamentos.  Salientou que este assunto é pauta de discussão nas questões 173 

de saúde do município.  174 

4.6) Sra. Célia perguntou se a Irmandade está ciente do assunto em pauta.  175 

4.7) Dr. Aldo e Sr. André responderam que sim. 176 

4.8) Sr. Ubirajara considerou que atualmente, a Irmandade não é administradora do hospital, 177 

explicou que ela é parceira e está preocupada em estar num processo de regularidade de 178 

procedimentos. 179 

4.9) Sr. André questionado pela Sra. Célia se as contratações estão previstas dentro do 180 

orçamento da saúde, respondeu que os novos profissionais serão contratados pela Santa Casa e 181 

o custo já está previsto dentro do repasse para a Santa Casa. Em seguida, questionado, ainda 182 

pela Sra. Célia quanto aos critérios de avaliação para contratação desses profissionais, informou 183 

que o critério utilizado será técnico e administrado pela Enfermeira Maria do Carmo.    184 

4.10) Sr. André questionado pelo Dr. Capitani sobre os critérios para inauguração do SAMU e 185 

liberação dos recursos para implantação do SAMU pela Irmandade informou que será 186 

inaugurado depois da vistoria técnica do Ministério da Saúde e quanto aos recursos utilizados 187 

estarão dentro do convenio firmado no valor de R$2.300.000,00 e não subtraídos da Irmandade. 188 
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Explicou que o hospital pode receber até R$2.300.000,00 e a conta do hospital, atualmente não 189 

chega a esse valor. 190 

4.11) Dr. Capitani argumentou que não chega a esse valor porque o recurso está sendo bem 191 

administrado, porém é necessário avançar em algumas esferas dentro da realidade hospitalar, 192 

priorizando as necessidades que já estão instaladas há algum tempo. Em seguida, propôs o 193 

estudo da compra do carrinho de anestesia e da autoclave do hospital. Informou que estes 194 

equipamentos estão deficientes em sua utilização, explicou que a autoclave não garante um 195 

trabalho eficiente e o carrinho de anestesia não atende a demanda. Salientou que não é contra a 196 

implantação do SAMU e destacou o trabalho do CACEM, porém, sinaliza a importância da 197 

aquisição destes equipamentos com a maior brevidade, em seguida, questionou se a retirada 198 

não pode ser feita de outra conta e reforçou que é necessário estudar as prioridades de ações. 199 

4.12) Dr. Aldo explicou que os recursos serão relotados dentro do planejamento existente e 200 

diante de todas as possibilidades, esta foi a alternativa mais econômica e viável para implantação 201 

do SAMU. Informou que toda decisão tomada teve anuência da Irmandade e complementou que 202 

qualquer decisão dependerá do aval do corpo administrativo do hospital para definir a questão de 203 

prioridades. 204 

4.13) Dr. Arquimedes manifestou contentamento diante da discussão em pauta e como médico 205 

administrador, considera a importante o aditamento para aquisição desses equipamentos que vê 206 

como necessários ao serviço do hospital.  207 

4.14) Dr. Antonio explanou as alternativas possíveis para liberação do recurso para contratação 208 

dos profissionais do SAMU que após discussão com a plenária, chegaram a conclusão que 209 

alternativa apresentada pelo coordenador do SAMU é a mais indicada.  210 

4.15) Enfermeira Maria Antonia considerou que o SAMU será uma transformação do CACEM, 211 

serviço existente no município, portanto a contrapartida já faz parte do orçamento. Salientou a 212 

urgência da implantação do serviço, objetivando eliminar despesas decorrentes da carência do 213 

serviço.  214 

4.16) Dr. Antonio considerou que uma proposta não exclui a outra, a implantação do SAMU é 215 

importante, porém a aquisição dos equipamentos hospitalares também. Contudo uma proposta 216 

não poderá ser condicionada à outra. Sugeriu que a proposta do Capitani seja registrada e 217 

oficializada pelo COMUS ao interventor do hospital, Sr. Márcio Tenório, para que providencie a 218 

aquisição da aparelhagem tão logo seja possível. Por último, destacou a importância da 219 

implantação do SAMU e fez um resumo das decisões pela plenária que resultarão em cinco 220 

resoluções:  221 

 222 

1º) Colocado em votação a composição da Comissão Organizadora do Processo eleitoral 223 

dos CGU’s: 224 

Segmento Usuários: Sra. Márcia de Souza G. Ferreira e Sra. Ângela Maria da Silva. 225 

Segmento Trabalhadores: Dr. Elias Cecílio Neto. 226 

Segmento Governo: Sra. Solange Cristina C. Toledo. 227 

 228 

2º) Aprovação do Regimento Interno do COMUS. Aprovado pela plenária por unanimidade. 229 

 230 

3º)  Colocado em votação o Projeto de Ações da Equipe de Humanização do Hospital de 231 

Clinicas de São Sebastião. Aprovado pela plenária por unanimidade. 232 

 233 

4º) Colocado em votação o custeio do serviço do SAMU com os recursos atualmente 234 

repassados à Irmandade a título de subvenção social (recursos geridos pela Intervenção 235 
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Municipal- Decreto n° 3865/07) sendo que os recursos recebidos do Ministério da Saúde, 236 

posteriormente, serão também utilizados para custeio do mesmo serviço, dentro do limite 237 

previsto na Lei Municipal n° 2063/10. Foi colocado em votação também a forma de 238 

contratação dos profissionais médicos e enfermeiros pela Irmandade considerando a 239 

parceria firmada. Propostas aprovadas pela plenária por unanimidade. 240 

 241 

5º) Ficou acordado que o COMUS enviará ao hospital, ao interventor Márcio Tenório, 242 

informando o conhecimento da necessidade da aquisição dos equipamentos hospitalares 243 

(autoclave e carrinho de anestesia). Aprovado pela plenária por unanimidade 244 

 245 

__________________________ 246 

5) Assuntos Gerais: 247 

5.1) Sra. Cidinha, Coordenadora de Programas, informou que amanha estará participando de 248 

uma reunião no AME de Caraguatatuba, com Dr. Helio, médico da UNIFESP, referente ao 249 

Projeto de Pesquisa de tratamento de HPV com laser. Posteriormente, comunicará o Conselho 250 

das novidades sobre o tratamento citado. 251 

_______________________________ 252 

Esgotados todos os esclarecimentos e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, 253 

que após aprovação, será assinada pelos presentes. 254 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 255 

COMUS). 256 

______________________________________________________________________________ 257 

São Sebastião, 14 de setembro de 2010. 258 
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