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ATA DA 154ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 12de julho de 2011, às 16h20 horas, 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, Resoluções COMUS nº 10 e 11/2011, Decretos COMUS 6 

5102/2011, 5111/2011, 5119/2011 e 5124/2011, bem como correspondência geral destinada ao 7 

COMUS.  8 

B) Leitura da ata da 153ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. 9 

Ordem do Dia: 10 

Sra. Ana Cristina deu início a reunião destacando a participação de usuários presentes. Em 11 

seguida comentou o recebimento do documento enviado pela Oftalmolaser referente à ausência 12 

de contrato para a prestação de serviços cirúrgicos oftalmológicos no Município de São 13 

Sebastião. Explicou que o assunto não poderá ser discutido nessa reunião devido à pauta do dia 14 

estar extensa, mas não descartou a possibilidade de discussão para próxima reunião. Disse que 15 

o documento foi enviado ao Secretario da Saúde, interventor do Hospital e COMUS. Em seguida, 16 

passou-se a ordem do dia com sugestão de inversão dos itens de pauta.  17 

1- Esclarecimentos sobre a reclamação do Lar Vicentino referente ao Atendimento ao 18 

Idoso; 19 

2- Apresentação do Programa Anual de Saúde 2011; 20 

3- 5ª Conferencia Municipal de Saúde do Município de São Sebastião; 21 

4- Assuntos Gerais: 22 

4.1- Alteração na composição da Comissão de Acompanhamento do Termo de 23 

Cooperação Interinstitucional – HCSS – Sr. Hamilton Wagner Alonso em substituição a 24 

Kátia Faustino dos Santos Nogueira; 25 

4.2- Comentários dos Conselheiros referente ao Encontro de Conselheiros 1ª Oficina 26 

Estadual de Fortalecimento dos Conselhos Municipais na Tangente do Controle Social. 27 

Participaram os seguintes conselheiros: Márcia de Souza G. Ferreira, Maria Evelina 28 

Pereira Faria e Adilson Ferreira de Moraes; 29 

4.3- Retificar a nomenclatura da Comissão Temporária de Avaliação do SUS, o nome 30 

correto será Comissão de Avaliação Permanente do Sistema Único de Saúde do 31 

Município de São Sebastião; 32 

4.4- Comunicar a ausência da entidade Aldeia Indígena às reuniões desde que 33 

retornaram oficialmente a composição do COMUS. 34 

 35 

1- Apresentação do Programa Anual de Saúde 2011: Sra. Ana Cristina lembrou que a 36 

Programação teve envio prévio por e-mail pra apreciação dos Conselheiros, em seguida, 37 

concedeu a palavra a Sra. Cidinha, SESAU, ela informou que a prestação de contas da 38 

Programação Anual de Gestão é o Relatório de Gestão. Em seguida apresentou a 39 

Programação Anual de Saúde com aprovação por unanimidade dos Conselheiros.  40 

2- Assuntos Gerais: 41 

2.1-Alteração na composição da Comissão de Acompanhamento do Termo de Cooperação 42 

Interinstitucional – HCSS: Sra. Ana Cristina informou que o Sr. Hamilton Wagner Alonso entrou 43 

em substituição a Sra. Kátia Faustino dos Santos Nogueira. 44 

2.2- Retificar a nomenclatura da Comissão Temporária de Avaliação do SUS: Sra. Ana 45 

Cristina informou que o nome correto será Comissão de Avaliação Permanente do Sistema Único 46 

de Saúde do Município de São Sebastião, explicou que será emitida uma resolução COMUS 47 
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retificando a redação da resolução nº 10/2011. A seguir, passou-se a palavra a Conselheira 48 

Márcia, membro da referida Comissão. Dra. Márcia explicou que a Comissão é de caráter 49 

permanente e sua principal função é a fiscalização, explicou que suas ações são inerentes as 50 

funções do Conselho. Informou que a Comissão terá periodicidade de visitas a cada dois meses 51 

nas unidades de saúde do Município (farmácias, almoxarifados, ESFs, Pronto Socorro e Hospital) 52 

enfim, todas as unidades de saúde ligadas ao SUS, identificando a satisfação dos usuários, bem 53 

como situação geral das questões de saúde do Município. Tem como proposta de trabalho relatar 54 

de forma imparcial a situação atual de cada unidade. O formulário da coleta de dados está 55 

baseado na cartilha do Ministério de Saúde e cartilha dos Conselheiros. Sra. Ana Cristina 56 

informou que a Secretaria de Saúde estará disponibilizando os recursos financeiros ao COMUS a 57 

partir de setembro de 2011. Sra. Silvia Galhardo informou que algumas unidades já foram 58 

visitadas neste período, Farmácia do Centro e Boiçucanga, Almoxarifado da Saúde, UBS de 59 

Boiçucanga, PS de Camburi, PSF de Maresias e Barequeçaba e Posto de Saúde Central. Em 60 

seguida, reportou-se ao Secretario de Saúde e citou algumas constatações nas visitas 61 

realizadas. Salientou a falta de medicamentos na rede, inconformidades nas dependências da 62 

farmácia de Boiçucanga (espaço inadequado, mau acondicionamento dos medicamentos, 63 

condições insalubre (umidade e mofo)). A Farmácia da região central necessita urgentemente de 64 

um telefone e serviços de internet. O Almoxarifado Central apresenta número insuficiente de 65 

funcionários. Em seguida parabenizou o trabalho organizado dos funcionários das unidades 66 

visitadas, disse que mesmo diante das dificuldades fazem o melhor. Solicitou urgência na 67 

manutenção das unidades de saúde, disse que a Reabilitação, farmácia e UBS de Boiçucanga e 68 

Almoxarifado Central apresentam teto de madeira e quando chove, a água escorre pelas 69 

paredes. Comentou a falta e número reduzido de material de limpeza em algumas unidades. Por 70 

último solicitou atenção do Secretário nos pontos que visualizam como mais urgentes: a 71 

manutenção das unidades e a falta de medicamentos básicos. Sr. Guiné, comentou que o 72 

sistema de informatização do PSF do Centro é arcaico e não apresenta sistema adequado de 73 

acessibilidade. Sra. Ana Cristina considerou que a apresentação da Comissão é parcial e um 74 

relatório de atividades será gerado para elucidar as atividades desenvolvidas pela Comissão. Dr. 75 

Aldo considerou que acompanha o Sistema Único de Saúde de São Sebastião há 22 anos e 76 

desde então é comum faltar algum medicamento. Informou que existe uma programação para 77 

compra de medicamento, porém a burocracia no processo de aquisição pode acarretar alguns 78 

atrasos. Explicou que a falta de medicamentos não é caso isolado de São Sebastião, disse que 79 

esta falta se estende para todo o Brasil e depende do cumprimento de prazo dos fabricantes. Sr. 80 

Guiné perguntou se houve cancelamento da licitação. Sr. Ignácio, SESAU informou que 81 

desconhecem essa informação. Disse que a licitação foi feita e tiveram dificuldades com alguns 82 

laboratórios no envio em tempo hábil. Em seguida discorreu sobre os tramites de licitação, 83 

explicou que a Prefeitura encontra dificuldade neste processo, mas precisa cumprir o que 84 

determina a lei. Considerou que devemos ouvir as reclamações da “ponta”, porém não podemos 85 

desconsiderar as justificativas da Secretaria da Saúde. Dra. Márcia informou que, segundo os 86 

funcionários a licitação não foi cancelada, a compra não foi autorizada. Dr. Aldo considerou que 87 

para efetuar uma compra é preciso, muitas vezes, três tipos de orçamentos, fato que colabora 88 

com a morosidade da efetivação da compra. Reconheceu a soberania do Conselho, porém 89 

solicita relação de cooperação. Por último, solicitou um relatório da Comissão referente às visitas 90 

realizadas. Sra. Miriam, Observatório Social, perguntou como fica a situação do usuário que 91 

utiliza a medicação de uso contínuo. Sr. Inácio informou que a FURP não entregou a medicação 92 

e esta é uma das informações que serão prestadas quando solicitadas por meio de relatórios da 93 

referida Comissão. Sra. Ana Cristina informou que a Comissão de Avaliação do SUS fornecerá 94 
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relatório ao término de cada etapa de trabalho realizada, com detalhamento por unidade de 95 

saúde. 96 

2.3- Comunicar a ausência da entidade Aldeia Indígena às reuniões desde que retornaram 97 

oficialmente a composição do COMUS: Sra. Ana Cristina comunicou a ausência dos 98 

representantes da Aldeia Indígena às reuniões do Conselho, disse que não compareceram em 99 

nenhuma reunião oficial. Decidido oficiá-los de acordo com o Regimento Interno do COMUS. 100 

2.4- Comentários dos Conselheiros referente ao Encontro de Conselheiros 1ª Oficina 101 

Estadual de Fortalecimento dos Conselhos Municipais na Tangente do Controle Social. 102 

Sra. Ana Cristina informou que participaram os seguintes conselheiros: Márcia de Souza G. 103 

Ferreira, Maria Evelina Pereira Faria e Adilson Ferreira de Moraes. Sra. Evelina elogiou a 104 

organização do evento, disse que utilizaram linguagem simples e de fácil entendimento, tornando 105 

as palestras esclarecedoras. Dra. Márcia ratificou a fala da Sra. Evelina e acrescentou que a 106 

programação do evento foi voltada para o fortalecimento dos Conselhos Municipais 107 

proporcionando orientação e acesso a todo tipo de informação. Mostrou contentamento ao 108 

perceber que o COMUS de São Sebastião se destacou no quesito autonomia, quando 109 

comparado a outros Conselhos. Informou que a maioria dos Conselhos é atuante, porém não 110 

recebem apoio e nem verba da Prefeitura e Secretaria de Saúde.  111 

3- Esclarecimentos sobre a reclamação do Lar Vicentino referente ao Atendimento ao 112 

Idoso: Sra. Ana Cristina informou que existe uma Comissão de Revisão de Óbito pela Lei 3268 113 

de 30/09/57 e regulamentada pelo Decreto 44045 de 19/07/58 que determina que todo Hospital 114 

deve ter esta comissão. Em seguida concedeu a palavra ao Sr. Juliano César Barreto, Chefe 115 

da Divisão de Emergências do Pronto Socorro, que apresentou a equipe responsável pelo 116 

Hospital e em seguida efetuou a leitura de documento referente ao resumo das ocorrências 117 

registradas referente ao atendimento dispensado a clientela do Lar Vicentino. Em seguida 118 

disponibilizou cópia do referido documento a Presidente do COMUS. Dr. Paulo Jorge, Médico do 119 

Pronto Socorro, disse que a indignação da classe médica do Pronto Socorro se refere às 120 

recorrentes passagens do mesmo idoso com as mesmas queixas. Disse que os idosos chegam 121 

descompensados, desnutridos, diabetes elevados, sendo atendidos em suas necessidades e 122 

após alguns dias, retornam e apresentam o mesmo quadro. Disse que eles são encaminhados 123 

para atendimento sem acompanhante. Manifestou desconhecimento quanto à estrutura de 124 

trabalho do Lar e em seguida, discorreu sobre a estrutura física do Pronto Socorro, equipe de 125 

trabalho, especialidades atuantes e tipo de atendimento realizado. Questionou qual o número 126 

total de idosos e de profissionais de Enfermagem do Lar Vicentino. Enfermeira Amanda 127 

informou que possuem 15 idosos para quatro profissionais de Enfermagem. Continuando, Dr. 128 

Paulo Jorge questionou o critério capacitação e tempo de experiência dos profissionais que 129 

atuam com os idosos. Em seguida, informou que o Pronto Socorro recebeu documento do Lar 130 

enviado pela Sra. Monica, apresentando a os seguintes profissionais: Fisioterapeuta, Enfermeira, 131 

Auxiliar de Enfermagem, Nutricionista, Psicólogo e não entende como não prestam serviços de 132 

saúde. Dra. Tânia Sarak questionou a falta de assistência médica contínua – perguntou qual é a 133 

referencia médica da unidade (qual PSF), concordou com o posicionamento do Dr. Paulo Jorge e 134 

disse que o Pronto Socorro não é o lugar mais adequado nestes casos. Perguntou se existem 135 

programas de saúde voltados para os idosos. Dr. Aldo informou que o Município oferece estes 136 

programas, porém os idosos do Lar possuem uma realidade diferenciada, geralmente estão 137 

acamados. Quanto à visita do médico do PSF, ela é feita, mas o acompanhamento não é 138 

emergencial. Dr. Aldo manifestou indignação com o encaminhamento a Promotoria, disse ser 139 

injusta a acusação aos profissionais do Pronto Socorro, considerando o estado de saúde em que 140 

a paciente chegou ao Pronto Socorro. Disse que por falta de diálogo o caso tomou o destino mais 141 
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complicado. Salientou que não houve desrespeito no atendimento aos idosos, até porque um dia 142 

todos nós seremos um deles. Dr. Jonas Advogado do Lar Vicentino considerou que o Lar 143 

Vicentino é um abrigo de idosos e os casos encaminhados ao Pronto Socorro são de emergência 144 

e devem ser atendidos. Disse que o encaminhamento ao Ministério Público foi resultado da 145 

omissão e má prestação de serviços no Pronto Socorro, culminando em um óbito, sendo assim, a 146 

diretoria do Lar não pode se omitir. Dr. Paulo Jorge salientou que todos os idosos apresentam o 147 

mesmo quadro de saúde, hematomas, diarréia, diabetes descompensado. Sra. Lílian, 148 

Coordenadora Administrativa do Lar Vicentino questionou o porquê que não existiu retorno 149 

médico registrado em prontuário, salientou que o prontuário sempre retornou em branco, como 150 

se o paciente não tivesse sido atendido. Agora caberá ao Ministério Público investigar. Sr. 151 

Juliano informou que solicitou uma reunião ao Lar Vicentino com objetivo de entender o fluxo de 152 

atendimento. Sra. Graziela, Lar Vicentino, salientou que não são todos os idosos que são 153 

encaminhados ao Hospital. Com relação às reuniões realizadas com a Secretaria e Hospital 154 

tiveram sucesso somente na fala, na prática ficou a desejar. Informou que alguns profissionais do 155 

Hospital não manifestam respeito pelos profissionais e nem pelo seu trabalho e muito menos 156 

pelos idosos. Disse que estes deveriam conhecer de perto o trabalho da equipe antes de criticá-157 

lo. Explicou que o idoso do Lar não está à beira da morte, disse que eles possuem vida ativa, de 158 

lazer e de cultura. E o idoso que necessita de Hospital, obviamente não chegará de salto alto e 159 

nem de batom para ser atendido. Informou que recebem ligações dos médicos do Pronto Socorro 160 

questionando o porquê do encaminhamento seguido de palavras de baixo calão. Questionada 161 

pelo Sr. Juliano sobre o porquê do número de idosos encaminhados ao Pronto Socorro com o 162 

quadro de desnutrição, explicou que estes casos tiveram o encaminhamento a nutricionista do 163 

Lar para avaliação e o que não estiver dentro dos padrões de bom funcionamento será 164 

adequado. Salientou que a garantia do bom desenvolvimento do trabalho tem respaldo no 165 

acompanhamento da SETRADH, Vigilância Sanitária e ESF. Enfermeira Amanda explicou que 166 

os cuidados de Enfermagem são ministrados de forma adequada e quanto à solicitação de 167 

efetuar o procedimento de sondagem no Pronto Socorro, disse não ser o seu local de trabalho e, 168 

portanto não tem obrigação de realizar o procedimento. Sra. Rita de Cássia Simioni deixou 169 

claro que não está em defesa de nenhuma das partes e que não entrará no âmbito técnico da 170 

questão, disse que faz acompanhamento do Lar há muitos anos. Questionou o porquê que os 171 

sinais de maus tratos apontados não foram identificados pelos médicos do ESF do Pontal da 172 

Cruz, já que fazem acompanhamento semanal aos idosos do Lar, em seguida, considerou que 173 

seu braço apresenta hematomas causados pelo fator fragilidade e por procedimento realizado 174 

por profissional experiente e nem por isso foi mal tratada. Disse que o idoso tem características 175 

próprias da idade e isso deve ser considerado. Disse que as questões de relacionamento entre 176 

Lar Vicentino e Pronto Socorro não são recentes, disse que como monitora das entidades pela 177 

SETRADH sempre fez orientações aos profissionais do Lar no sentido de documentar e 178 

protocolar toda e qualquer ocorrência com os idosos e o Lar Vicentino como instituição pecou 179 

nessas questões. Com relação à capacitação dos profissionais do Lar Vicentino considerou que 180 

todos estão preparados e quanto aos recém formados, considerou que todos nós um dia fomos. 181 

Ratificou a fala do Dr. Aldo quanto à importância de diálogo e a fala do Advogado do Lar 182 

Vicentino referente à responsabilidade civil e criminal do Lar Vicentino com objetivo de preservar 183 

legalmente a sua função como diretoria institucional. Por último, considerou que este assunto 184 

deveria ter sido discutido antes de chegar ao ponto que chegou. Sr. Sebastião Passarelli, falou 185 

da solicitação do procedimento de sondagem pela Enfermeira e questão da experiência – 186 

considerou que independente de sua competência técnica, ela não tem obrigação de realizar o 187 

procedimento por não estar em seu local de trabalho. Disse que faltou protocolo para identificar o 188 
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quantitativo de profissionais de Enfermagem para cuidar dos idosos e protocolo para especificar 189 

o tempo de experiência deste profissional para atuar. Disse que o protocolo deveria sair pela 190 

SESAU. Dr. Aldo disse que conhece o trabalho dos profissionais do Lar e tem certeza que não 191 

existem maus tratos em contrapartida disse não duvidar que os profissionais do Pronto Socorro 192 

fizeram o melhor na tentativa de salvaguardar a vida da idosa que chegou ao óbito. Em seguida 193 

solicitou diálogo e parceria. Sra. Ana Cristina considerou que o caso já está na esfera da 194 

Promotoria, este Conselho aguardará o posicionamento do Ministério Público.  195 

4º- 5ª Conferencia Municipal de Saúde do Município de São Sebastião: Sra. Ana Cristina 196 

comunicou que o Sr. Carlos Aymar está afastado para tratar de sua saúde e enviou suas 197 

considerações referentes a Conferencia. Falou da necessidade do processo eleitoral da 198 

composição do COMUS como etapa da Conferencia conforme Regimento Interno do COMUS. 199 

Disse que caso não haja tempo hábil para formalização da eleição, o fato deverá ser divulgado 200 

na 5ª conferencia e oficializado por meio de resolução COMUS. Em continuidade, Sra. Ana 201 

Cristina informou que amanha será iniciada a 5ª Conferencia Municipal de Saúde e conta com o 202 

apoio do Conselho na divulgação do evento. Sra. Rita de Cássia Simioni esclareceu que a 203 

questão da eleição está prevista na Lei do Conselho nº. 1990/2009 e não no seu Regimento e 204 

que a Plenária da Conferência é soberana para aprovar a prorrogação da data, desde que conste 205 

no Regimento da Conferência com os necessários esclarecimentos. Sra. Cidinha, SESAU, 206 

esclareceu que houve mudança no local estipulado para o 1ª dia da Conferencia devido a FASS 207 

não comportar o número de participantes. Informou que no dia 13/07/11 será no Teatro Municipal 208 

e no dia 14/07/11 será na FASS. Sra. Rita de Cássia Simioni procedeu à apresentação do 209 

Regimento Interno da 5ª Conferencia Municipal de Saúde do Município de São Sebastião com 210 

destaque as seguintes alterações: inversão na apresentação dos temas propostos para a 211 

Conferencia; mudança de local da abertura da Conferência e inclusão do capitulo VI referente à 212 

Eleição do Conselho Municipal de Saúde do próximo biênio, com definição de data para o dia 13 213 

de dezembro (reunião ordinária do COMUS) tendo em vista a impossibilidade de sua realização 214 

nesta 5ª conferencia Municipal de Saúde. Colocado em votação o Regimento Interno da 5ª 215 

Conferencia Municipal de Saúde e o dia 13 de dezembro/11 para realização do processo 216 

eleitoral da composição do COMUS (biênio 2011-2013), ambos provados por unanimidade 217 

pela plenária. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 218 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Márcia de Souza G. Ferreira – 1ª Secretária do 219 

COMUS e presidida pela Sra. Ana Cristina R. Soares.      São Sebastião, 12 de julho de 2011. 220 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 221 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  222 

Aldo Pedro Conelian Junior  José Ignácio de Carvalho Filho  

Gustavo Barboni de Freitas   Lidiomar Conelian de Oliveira  

Rogéria dos Santos  Isilda Aparecida R. Giudice  

Maria Aparecida P. Piedade  Elias Cecílio Neto  

Ana Cristina R. Soares  Silvia Galhardo Brazynski  

Viviane Moura Snodgrass  Amanda Campos Perez  

Dirceia Arruda de Oliveira   Rita de Cássia do N. Simioni  

Rita de Cássia Souza N. Hyppolito  Kenia Braga Barbosa   

Márcia de Souza G. Ferreira   Ângela Maria da Silva  

Maria Evelina Pereira Faria   ***************************************** *************** 
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